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Para IAyihasının 
tetkikini tamam

ladılar 
Liyiba diln 

yeye •evkedildi 
Ankara, 24 (Telefon) - Türk~! 

para.sının kıymetini korumak üze
re tanzim olunan kanun liyihaaı 
iktıaat, maliye ve bütçe encümen• 
leri tarafından tetkik olunarak( 
Mecliı heyeti wnumiyeıine ıevke
dilmittir. . . ~ ) 

Ankaradan gelen bir habere gö-
re Meclisin bugünkü içtimaında hay 
li hararetli münakaıalar olacağı 
tahmin edilmektedir. Bir §ayiayaı 
göre "ıui iıtimallerle ceplerini dol· 
duranlar ... ,, iddiası hakkında kar
§ı fırkadan ıarih izahat istenecek· 
tir. Bir rivayete göre de HükUmet 
ve H. fırkası namına Recep B., S. 
fırkaya bazı sualler tevcih edecek
tir. Recep Beyin tiddetli tenkidat
ta bulunacağı, kartı fırkanın vazi· 
f eıini yapmadığını f Üpheli unsur· 
lara cesaret verecek tekilde çalıt· 
lığını ve bu itibarla Cümhuriyet ve 
inkılabı tehlikeye koyacak surette 
çalııtığını, vergileri kaldırmak pro· 
pagandası ile halkı hükumete kar· 
!I gelmiye teıvik ettiğini söyliye
ceği ayni fayialar araıındadır. 

Rivayet edildiğine göre mu· 
halif fırkanın lideri §Ümullü bir 
mana kaıdetmemİ§ olduğunu, lz. 
mir liman tirketinden iıtifa eden 
bir kaç kitiyi söylemek istediğini 
ifade etmittir. 

Her halde itin hakikati, Fethi 
Bey bu meıeleye temas ettiği za· 
man anlatılacaktır. 

c 

• • • 
Meclis gurupu müzakerelerine 

devam etmektedir 
içtimada lzmir meb'usu Vasıf B. 

ve etrafh ·beyanatta bulunmuştur 

ff 

S 
S~ayi blrllibıin diinkG ~;tl~aından bir intiba 

anayı birliği b t' ı 
yeai dU eye 1 umumi- mll2akerelerden sonra bu ta ep 
bir . ti n takat l4 de fevkallde kabul edilınİf ve ıimdilik C.H.F. 

ıç ma a tetmittir z· B fl ı riyas t tf... . . · ıya • in grupuna telgra a mliracaat o u-
k t- el ~ ıgı 

1
bu ıçtamada fahri- narak vergilerin tadili için yapı-

a or erın eze i derdi l d b.lb l . . 0 an muame- lan ıslahat programın a ı assa 
e ~ersr111 ... ~eaelesi görüıülmnı muamele verıisinin kaldmlına

ve .; vergının kaldırılması için ıına delile~ edilmesinin gruptan 
ykenı eln teıebbnıatta bulunulması istirhamı kararlaıtarılmışbr. 
onuı muıtur Bu d b d B M J'k k "b. · meyan a bir- Birlik un an sonra • . 

~ A ·~ 1 umumisi Nazmi Nuri meciisi açılınca bet kitilik bir 
: n ar~da şimdi in1nli.p itleri heyeti Ankaraya göndererek mu

gorütUldilğUnü, mUhim rnQzake- amele vergiıintn 1aoayideki men
reler cereyan ettiğini söylemit •e fi tuirlerini anlatmağa ve ayrıca 
asıl teıebbllılerio meclis açıldık- muamele vergisi hakkında bir 
tan sonra yapılmasının muvafık kitap ne~retme~e karar vermiı 
olacağını ilAYe eylemiıtir. Bir çok tir. 

uzun 

Fethi B. 
Meb'us intihap 

edildi 
intihap mazbatası telgrafla 

Ankaraya gönderidi 
Ankara 24 (A.A.) - Gümüşane , F . 

müntehibi ıanileri C. H. . rıyaıet 
divanının kararı veçhile reylerinj 
Fethi Beye vermişlerdir. Bu sureti< 
Fethi Beyin meb'uıluğu tahakkuk 
etmiş ve intihap mazbatası telgraf· 
la Meclise bildirilmiştir. 

FETHi B. MECLiSTE 
Ankara 24 (Telefon) - Fethi 

B., yaran (bugün) Millet Meclisine 
giı :cektir. 

T. Rüştü B. 

Verem pevıyyonu bitti 
Verem sanataryomu için yap

hralan 18 yatakla yeni paviyyo
uun inşaatı bitmiıtit. 
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yordu. Ve .•. yukar~a .huli ~ 
S. C. F. 

latanbuldaki faaliyet 
tavıamıı gibidir 

Serbest Cumhuriyet flrk•11nd• 
dlln de biç bir f•aliyet olma-

U d M Venizelos M 11 ıır1 çalı,tığ•m•z e ... 1ar uzennde ~ 
Y urm. . cc 1 .urupu ve avamfirip bir politikacı.~ıi~ 

Ankaraya seyahat ha- müzakereleri açmak iatenildiiinin tezabur 

H b 1 ----_ anlatılıyordu. f.,P! a er er zırhklarına başladı [Ust tarafı ı ınci sa11ıfamızda] Sonra, Cümhuriyet Halk ~ 
Adna. 24. (Husast) - M. Venizelos 1 - icra ve Ula /ca1111nunun UıdUi aı Hükumeti esasen rütvete ~ lllJfbr. 

lltanbul merkezi viliyetler
cleki fırka tefkilib reislerine 
Jollayacaklan tabrirab Ankar•· 
da bulunan umumi kAtip Kotah
Ja meb'usu Nuri beye gönderm~
lerini bildirmittir. 

latanbul vilayeti merkez ocağı 
Nazlı Handa faaliyetine devam 
etmektedir. DUn de ocak heyeti 

amail H~kkı beyin riyasetinde 
tkplanmıf, belediye intihabatı itini 
slrtlfmOflerdir. DOnku içtimaa lı
tanbuf meb'usu Haydar B. de ifti
nk etmiıtir. 

Serbest fırka lıtanbul tetkilitı 
için propqanda yapan ve aza kay
deden faal unsurlara günde 5 lira 

t verilmektedir. S. C. Fırkaaı-
ma 18t&nbuldaki kaza ve nahiye 
leflôklibnm her birinde böbyle fev 

"de yevmiye ile çalıtan bir kaç 
ldti bulunmaktadır. 

Propaganda böy
le mı yapılır? 

Bir evde 144 paket f• 
85 püskül bulundu 

Buraa, 24 (V akıt) - Orh•n· 
gazide Tekke maballeaiode Ser
best fırka için halk aruında 

propaganda y•pan mah•lle mub· 
tarı Hllseyin efendi, ı•pkatann 
yırtılarak tekrar fe1 fiyilecejini 
söylemiı, daha bazı muzır Ye 
çirkin ıeyler de uydurmut. 
derhal yakalanmqtır. Karakolda 
isticvap olunurken bunları bq
kaamdan ifittijini 16yleyiDce o 
adam da yakalanmıı, eYİ aran
mıı ve 144 paket feale 85 pO.
kiil bulunmuttur. 

ikisi de adliyeye tealim olan
mUfbu'. 

Almanyada Ba ilcretli propagandacılar bil
dla11a halk ile temuı olan naaballe 

semt kahvelerine devam etmek-
tedirler. Darbei hdlcdnıet 

En-ellri gün Eyipte hükUmet telalllıeu v•r mı 1 
.aleyhinde aözler aöyliyen ve bu ae- Berlin, 24. (A.A.) - Marepl Hin-
"L_ 1 t kif ed·ı ı d b dcnborg Reichsbank'ın ecnebi memlelcet-.aep e ev ı en er en iriai-
ain de böyle 5 lira yevmiye ile tu- lerdeki alan •bf1 doa.yaslle ıı..t olu 
talan propagandacılardan olduğu heyecan ile bir derbel bütOmet lbdmall-
_.ıqdmıttır. ni tevlit eyledili endJıea brp11nda S..-

AD ANADA vekil ile DabiUye nU1nnm yapallf ol-
Serbest Cümhuriyet' Fırkası mü- duklan nikblnane beyanaa teyit ederek 

•eaaili Muıtak Lutfi B. Vilayete be ~lm~n.yad. hiç bir darbel hüttmet teb
pnn•me vererk Adanada yeni fır- lıkcsının me\·cut olmadıtım söylemlfdr. 

• b~lid~mn. reımen te,ekkül ettiği- mürekkep olmak üzere tansim et· 
• ıu ırmıt, .oca~ ~eheti~i . teıkil mititr. Orada da H. F. namwetferi. 
~~n~evl_abndı~:esını verm~tır. Fa· nin kazanacaldanna muhkkak 
w D1I • .,ı em- rvattan us.ü 'F."' naz~e belnlmaktau. 
na7ıf.Uya ınr.'ıap ;,cremiyece""n· ;x,,ı de JAL• 
ni ,Halk fırkumdan ayrılmak iate- !bMC mağ uuıyet 
medilderini, haberleri olmadan lis- Asakara, 24 (Telefon) - Ser· 
leye ithal edildiklerini beyan ve best fırkanın Nijde tetkilitmı yap
maballl matbuatla da bu teveccühe mak iatiyen meb'ua Galip B. te
tetekkür etmekle beraber, bunu red tebb:Aaünde muvaffak olam•m•ı, 
l:lettiklerini ilin etmiılerdir. dönmüıtür. 

Yeni fırka, bu üç zabn yerine Bir tavzih 
~leri göat~receğini düıünmekte- Ankara, 24 (A.A.) - S. C. F. 
t_~~-Bu ıeraıt altında Serbestçiler kitibi umumiliiinc:len teblij olun· 
IRlnlda belediye intibababna bile muıtur· 
lttirak edemiyeceklerdir. 18 e~lül cuma ıünü S. C. F. Be-

• MERSiNDE .. • tiktq kaza ocajının resmi lriifa· 
Menınde Serbeat Cunahunyet dında iradı nutkeden Şükrü Beyin 

lırkuı teıekkül etmiı ocak heyetini fırkamız namma .az aCiylemefe hiç 
F~z Ban~ı m~dürü Cevat Ni- bir aalihiyeti yoktur. Kendilifin
samı B. tqkd etmıf, merkez ola- den aöylediii nutkun fJrbmız ef· 

Turing otelini göstermiftir. kin amumiyesini ula temm ede-
H. F. Menin belediye namzetleri miyeceğini tasrih eylerim. 

liatesini, kuvvetli tahıiyetlerden Umumi kitip: Nuri 

~A~~~~~!~ 
RlftGntla karda• yegane fİ· ı Bu henglme IPllde yepne keyif

•ayeti, geçenin aabab dofru li olan ıey, ıoba boralanaclu 
olan aaatlerinde idi. Öyle fid- çıkan beyu damanlarcb. 
detlf ayu oluyordu ki keadisi•i Vaktin gtbadls olma... rat
acleta dondvacajnu ve ytlzllnln men sokaktan ucak tektik re
c:lerWai keakin bir usturasının çenler Yardı. Balılral Ynan aata 
Wlaluıla çizmekte olduğunu bile kepeklerinin hepaini açma-
aam1ordu. • mlfb. Yalınız kepenlcleri açak olu 

• • • yer, mahallenin kah•• idi. Ve 
Gllnlerden beri devam eden kahve fU dakikada aemtia • 

lrar, hl.il diamiıti. Eneli hafif- sicak yeri idi. Camlan bah...._ 
tea batlamlf, aonra ıiddetli bir mııtı. l~eride soba tath tath ya
tipiye çevirerek her tarafı don· nıyor, delikanhlar iakambil, llati
clurmut, klSıe buçaklarda gövlls yarlar tavla domino oynuyorlar
irtifama çıkmıı, mGte•kıben ha- dı. Burua, difanuaaa kanadan 
va aaldnle,erek kar, lipa IApa ve sovuğundan azade, aıalr ve 
yajıya bqlamıftı. ROftGnlln na· rahat ıbk bir hamam halYetinl 
ıannda lopn en gGzel havası andırıyordu. içilen dsaralana du-
acak buydu: manian, sicaktan rehaYet içinde 

Damlar bembey~z lSrtlllmllı, ağır ve hati mulllkta yldyor
•taç dallan kard•n bir elbiH lardı. Y almz arada urada kapa 
geymif, bir ilin evvelki ayazın açıldıkça dipndan pea IOfak 
mmak halinde olduklara takbjı ve ceyyit haYa, ba chuunlan 
baz aallumlan, Ozerlerine yatan dajıbyor, kahvenin ıbk maldtia
lrarlarla tifkin bir ıekil almqb. den bmdaa muma llf bir Jel-

Aatanyı gitmek için hazırlıklara başlı- luıbU ıni? ? kanunlar yapmamıf, icra ye ~ 
dı. Herhalde bu ziyaret vukubulacaktır. 10 - Ecnebi sermayesi celbi için kanununun tadilini dütü~ 
Eter telflnlenel 'ort•lanna Jcad.r tlca- ltarfl fırka Ue Ciünhuriget Halk Fır- muamele, veraset ve kazanç ...... 
ret Ye ikamet muahedeleri ikmal edil- kul aruında pr•naip üıtUcifı var nu- ri üzerinde yeni esaslar arana ..... 
mezse M. Venl.zelos Ankırayı ziyaretin- dır? 1 inhisarları mümkün mertebe h .-
de yalnız dostluk misakını lmzalıyacak- 11 - Blikumetin muhalefet karşı- ve memleketin menfaatine !1~.,r 
tir. ıında kabine vaziyeti nedir? bir hal~e bulun~urma~ imkaddP-

Ve .•• bütün bu eaaslara irca m derpıf etmemıt vazıyette 

Bir kaza 
Bar11d11n giden lt11ly11n tay .. 
v11rel~rtnden lllrlsl Atin•· 

• dllftll 
Ankara. 24. (Hususi) - lstanbuldın 

buraya gelen Iralya tayyarelcrl, bugün 
hnada akropadk nilmaytfler Jıparlartea 
9 numaralı ltalyın r.yyaresi 5 numaralı 
tayyare ile çarpışmış ve bu müsademe 
nedc:eain•e 5 aamarılı tayyare parçala
narak Jere dilfmüş tayyareci Morpni 
rıelef olmuştur. ------
Adapazarlılar 

Halk fırkıaı bını11nı kendi 
iıtek leril• yaptlrmatl•rdır. 

Adapuari 24 (Vakıt) - Bu-
raclald Halk Farkaa binua hal
lan Ye pbria anuau ile y•pıl· 
•ıtbr. ÇepHlerde au YUdır. 
Hutahane lbtiyaa İH mlem· 
mendir. 

Bir malaalif pıetenba banlarm 
laillfma yuclıfl yamlar Janht 
hallu ciddea mllteeuir etmiftir. 

Bir italyan tayyaresi 
düıtü 

Milh 23 ( Vakit ) - Leryoa 
De aahillerimia arumda bir ltal
yu deniz tanarui, mof&ilnde 
h-1e ..ı- •katlık ,a.tmden 
d•ize Clllfmtlf Ye rlkipleri bo-
ialmü tlzere iken lıallr tarafın· 
Clu lmrtanlmJtbr. Tanare ltat· 
IBlfbr. 

J. Guro Boston'da 
Parit, 24. (A.A.) - Cenenl Goura

ud Boaoa'a staalfdr. wumalleytı. orada 
beynelmdel 11bllc muharipler federasyo
nu lco.,..cle Frana hüktmedal tem· 
ıll edeeektir. 

Çek istenilmiyecek 
Atlnı 24. (Huaull) - Türkiye sefi

ri, Yunaa hök6med taraflDmn ntt olu 
tefebbUa UarlH Tarldyeye gidecek 
Yunan tabulıadan 400 lirlht cek talep 
edUmemaiae mavıfa .. t eanifdr, Aab
n lalttmltlalD de bana maYafabt ede
celf tahmin edilmtktedlr. 

pw ....... ,... 
DiMi tlplll ..... • .... ...................... 

...... - .... ,. dol•• 
a,.O. Rlttl. •a.ıat •l.u 
a...... &p.ek .. ....,. 
p••llfb........,..... aJank IO

balUll ark-~..,... 
v .... ,.. ,.. ....... ta-

ma.U,. ...,.- v...-. 
İDii ıidermeai lhtimallle lldacl 
bir kahYe daha gmarladL Bu 
kahYeJ• iatbarea ikinci bir a
sara dalaa yaktı. Sak uk pea· 
cereye bakıyor, kana J•İlfUU 
MJNdiyorcla. 

Kar llpl llpa ... aheMe ah ... 
te 1•f110rda. 

Heniz kahYeaini bltinnifti ki 
kala•..m lrap1• açıldı. O.uı bap 
kar içiacle bir adam içeri girdi. 
Rllftl, ylrl)'lt ve pcufundan 
bman Yn• oldafuna anla· 
makta zahmet ~elrmeclL 
Y- Defffi yerinde idi. 

Ghleri parhyorcla. RGftO, tec
rlbe ltmlftL 

Meurbfa slmllmek tlzere bir 
118 gelcliji zaman baau daima 
Yaamma pderiDdea anlardı. 

edilebilcek daha bir çok aöz, sor· di. 
ıu, teTeddüt ve teminat cümleleri. Birinci celaeyi işgal eden ~ 

Samimi bir hava içinde ilk cel- zular arasında kabine meaelcı;....r 
ıeyi dolduran bütün bu mevzular gelip geçerken anladık ki, 1 fiir' 
ıih meb'uılann dilinden, gah Is- Pata Reiaicümhur Hz.nin ve • 
met Pqamn ai•mdan birer birer kiye Büyük Millet Mecliıinin : 
gözden geçirildi, her tereddütlü madım bir defa daha teyit ve. __ -rc 
nokta üzerinde ısrarla duruldu; aer betmit olmak için istif aya __. ..... 
beet glriiımeler, hararetli münaka- vermiıtir. biıilt 
talar oldu. ikinci celıede hatiplerin . .-

Bir kuon meb'uılar için vaziye- cidekilerden ayrı bir huauaiyetl -
tin psikolojiıi fU idi: mevzularında deiitiklik yoktu. 

- Yeni bir fırka var. Gah ten- iki hatip Serbest fırkanın dilin•; 
kit, glh itham ediyor. Ve ... onu ladığı kanunları mevzubahiı ~ 
fırsat edinen bir çok gizli unsurlar lerken kanunlardan ziyade ~ 
da müaait bulduklan muhitlerde tatbik vaziyetinde bulunan el ,...., 
alabildiklerine tahriklt yapmak lardan ve bir lmım keyfi barea-
ıayretine kapılıyorlar. lerden tikiyet ettiler. Hatta: 

Biz, eahicl~ bu te~t Ye ith19D- _ Çok genit hakkı takdir .at• 
lara ll,..k 'YUlyett~. m~ bulunuyo- Dedikleri de oluyordu. Di~ 
~ !oba clemaaoJı mı yapılmak bir inamı da, Cümhuriyet Ha
ıstemyor? • • fırkası teıkilitımn daha ziyade~ 

.. ye •• : sene bu haletı nabıyeye viyeıine taraftar ıörünüyorl 
hikim ~ır kanaat Yardı.: Fakat, her söz aöyliyen meb'--

- Bız ne yaptıksa bilerek yap- - . · d d "d•f,_ 
k, ,. lek • f ti · temennı vazıyetın e e, mu .. _a!., tı mem etin men aa enne en . • d d .. d'"kl · · ·,i~ 

L __ ı.;._ı_ k H. b" vazıyetın e e gor u erını, ı _.... 
uysun uw..-.a yapb . ıç ır za- 1 . • • t d'kl . • 1 t Jark.,.. • • mbi hatada erını ıı e ı erını an a ır 
manettiıf_:_ ~ kailDDJZa,d ı·ı· Ei ba

11
: tam bir aile samimiyetini muhJ•" 

rar ..... ıae e l ız. "' . w• •• ·· ı ·· d 
zı kanunlarda hatalar •ar iae, bile za ettıgı gor? ~yor u. .. -~ 
bunlar be üz aze ı bT h t Gene bu ıçhmaın vasıl old-."!"' , 
1 dır T nhib.ı ıe e ı ır .: .. ~-neticelerden birisi de ıerek l~ 
lar. : das b. d zamJ.d :i: ~· · Pqarun, gerek bütün fırka arkW 
er~ıettez ed ızi"llend~eHı tta,r tenk~! dqlarımn Mecliste ve fırkada ._ı..; 
vazıy e ı er ır. a e ı be b' .. k "....-: de mevzu teıkil edilen W,.!'91v'!9J ser at ır muna a§a tarzına ı1" 
ler 'ftU' iri hmdar üwinde ça1ıt detle tk~ift-'r olduklannm arl 

b ·'-- L:ı maaıdır. mıy.a a,.-...ııız. uue. • ...... ,. ... .. ... 
lamet Patanın ıerek her nokta- Yeni kararlar 

ya cevap tefkil ~ uzun 
1 1 
izaha~..: Ankara, 24 - Halk fırkası ~· 

Fethi Beyin mazbatası trene büt~ yeni bir te~lde idar~ edı 
b• ' cektır. Dokuz kıtıden mure 

. ın.em~. . umumi bir merkez olacak ve 111 
Fethı Beyın ıntıhap maz· kezin muhtelif faaliyet tubeleri 

bataamm Millet Meclisine ne su• lunacaktır 
retle ~eleceii Mecli~ kori~orlann· Halk fırkasında müfettir 
ela mbnakal8ya yeşıle tetkil eden likl t ti r tantS"' 
bir menudur. Fethi B. bir an evvel e~ ve JI!'! eme e .L __ ...ı., 
rey abibi obun diye "ta~are ile ~en ılga edilir.o~. Fo.:ka ~ 
ıetirilıin !,, "otomobille Sıvasa, o- la tında çok muhım hır yenlJJP 
radan da trenle Ankaraya sönde- olarak bundan sonra esnaf el 
rilain!,, diyenler varclı_r.. miyetleri teşkilatında ve met• 

Bu ariin•laıtalan dini~ ~lal Iek cemiyetelri intihabatmd~, 
Sahir Bey adeta tellfla demıt ki: t ·· te1 

-Fethi a.,ıa maabatuı trene fırka namına namze gos 
w..nur miyecektir. 

....,_ık kapaklanma altuada 
la• umu Od cam slhl laare-
ketm .......... _ ...... 
rİDe ... ,... bir parlald.k ...... 
Birle amınlarda ha adamm 
......... mezarlap Jeai tl•ll
... tue bir ili kokam .... 
af. bir mtlanaa ,a.ı.m. bea
...U. O.. ip. Rlftl, Y11111111a 
plaee PJll llatiJUi wda: 

- HaJl'Ola atam. Ne haber? 
Y unua neıeli nqeli sıntb: 

- Kalk, kalk.. dedi.. otur
mak para vermiyor. Kazma kn
re;e yapıımak lizam. Şimdi 
Mlldlriyetten karakola telefonla 
ı61lemifler. Mezarlığa bir 610 
ıelecekmif. •• 

Ve ellerini aobanın lizerinde 
biraz 11ıtmalcla beraber illve 
etti: 

- Senin ıaındığın yeter gay· 
ri. Biraz da ben gıoayım. Sen 
de odadan ıu kazma kllreji 
al da ıeL Mezarlığın yolunu tu
talım •• 

Ve 1'endi kendisine ı&ylendi: 
- Allahm . mGbarek kulu ••• 

Koca yolda baıka 'gGn bulama· 
dında Glmek için b6yle karlı 
,na ma aeçtin? 

Bu muhavereden bet daJdP 
80ma her ikl adam, ellerindeki 
kazma Ye knreklerini, caddef8 
serili olan karl•nn üzerinde •" .. 
rüterek yUrGyorlardı. 

Kar mlltemadiyen yatıyord• 
Mezarhfa •ardaklan vakit, bit 
gece evvelki tipinin karlan ki
te ve bacaklara doldurdakla,... 
g6rmBılerdi. Her taraf bakirclf. 
Hiç· bir yerde bir tek ayak f.t 
yoktu. Bu bembeyaz aaba içiod• 
yegine ıiyab noktalar, ıelvi dr 
lari idi. Y a;aa karlar al~ ~ 
sandukalar beyu Ye mllpklıt" 
birer h6rgllç ıeklini alm1tlarda
Bir çok tqlann Dattladeki ,_, 
lar, kalın kar tabalra11 ~ 
lrtOlmOftll. Kana irtifaı bir 
yerlerde bele nrmakta, ball 
yerlerde dizi geçmekte idi. Mr 
zar açmak için yalnız topral• 
kazmalayıp kOreklemek dejll. 
llstelik bu eliz boyu kan ela her 
taraf etmek lizımıeliyordu. ICr 
raa h•fl'O nepi, mezarbjua baıl
ta11nı değiıtirmitti. Hanıi aold& 
kabili hafir eaki mezarhkb, ~ 
gi yere daha benllz etleri i......., 
etmiş ve tabutu çllrlmemiı ali 
gömDlii idi? 

(BUlnMlll . 
~-
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s:ı~~e;Ragıp B. [, ___ ş.:__E_H_ı_~_:.·-_ .. -~H_m;eı;:_A;aıııril0~Em'·mı:.__~llS'·T_ L_-_E~R_ı __ ] 
vııayette. 

Lokantacıların ıctfmaz 
t 

"s on Posta,, mes'ul müdü-
r .. b• 
u ın lira kefaletle dün 
akşam serbest bırakıldı 
"Son Posta., mes'ul müdürü 

Selim Ragıp B., muhtelif tahli
ye taleplerinin ve tabliyeye iti
r1.ıların1n reddi üzerine eYvelki 

1 

Bomonti şirketine boy ko ! 

ak ' . faın davasının mahkemeye in-
tıka.1 ctmiı olması itibarile ağır 
ceza nıabkemeıine müracaat et
~~~· Vekili irfan Emin B. ver- -
.ııgı istidada müekkilinin doğru
-..ıan d ~ 

l. ogruya veya kefaletle tah · 
ıye · · sını istiyordu. 

Ağır ceza reisi Hasan Lutfi, 
a~a Nusret ve Tahir B. ler dün 
: . fanı sact on altıda kendisinin 
ın lira kefaletle tahliyesine ka

rar •ermi,l:r, bu karar tevkifa
neden celbolunan Selim Ragıp 
B. e •ekili de haz1r bulunduğu 
h.alde mnzakere odasında bitdi
rilnıiıtir. 

Son tahliye talebi hakkında da 
müddei umumiliğin usulen mü
t~leaıı alınmıf, muavin Cemil B. 
hır kefaletle tahliye talebinin 
kabul edilebileceği mütaleuıle, 
talebe ittirak etmittir. 

Kefalet muamelesi ikmal olu
narak Selim Ragıp B., tevkifa
neden saat onyedi buçukta ser
best hırakıl!ıuştır. Muhakeme cu
martesi sabahı baıl.yacaktır. 

Komünistler 
Bir müddet enel lıtanbulda 

ve lzmirde tevkif olunan komü
nistler hakkındaki tahkikat• 
yedinci müatantiklikçe devam 
olunma! tadır. . 

T ahl~ıknt s ~n safhasındadır. Ay 
ıo:ıunda davanm karara rapb 
nıuhteın!ldir. 

P d! ı·ede bir tavin 
ls!anbul darülfünunu H ,_ ,_ 

fak " 'l • UKUK .ı. esı m l 
ıete . eıun arından ve ııa-
Sıtk~ız muharrirlerinden B"!kir 

. Bey. Düzce asliye mabke-
mesı aza mülizimlı· v. • . gınc tayın 
ed ılmış, memuriyeti ye . .d 

rıne gı e-
1 "f • b re < vazı esıne aılamışt . . k ır. 
ı y ı yetışmıı ıymetJi ve çahı-

kan bir genç olan Bekir Sıtkı 
Bey edebiyat Aleminde muvaffak 
bir realist hikAyeci olarak tanın
mıştır, intisap ettiği adliye haya
tında da muyaffakiyetini tabii 
ve muhakkak biliyoruz. 

Tütün tacirleri 
Dün tehirimize Çekoslovak, 

Alman, Amerikan tfttfin tacirle
rinden bir grup gelmiıtir. Tür
kiyeden tütnn mnbayaa edecek
lerdir. 

E 

Fiat indirilmediği takdirde biraha
neler bir hafta bira satm,yacakiar 

Garsonlar için bir kurs aç iacak 

Lokantacılar içtima halinde . 
. Şehrimiz lokantacılar eınafı \ edelim,, demjşler ve bu ittifakla 

dün saat on dörtte Sirkecide kabul edilmiştir. 
y~ni lokantada toplanarak umumi Bunu müteakıp lokantalar~a 
bır konıre aktetmişlerdir. ekmek narhma lüzum olmadıgı 

Dedikodusu uzun, zamandan- ve bunun ancak fırınlarda tat-
beri devam eden bu içtima çok bik edilebileceği mevıuu balısol-
hararetli olmuı ve heyeti idare· muş ve bu cihetin de ayrıca 
ye birçok hücumlar ve tenkitler şehremnnetinden istirham edil· 

yıpıl?1ııtır. . . meıi kararlaştırılmıştır. . 
lçtımada evvela ıdare heyetı Beş dakikalık b fr iıtırahatten 

raporu ve hcaap sureti okunmuş, sonra Rahnıi Bey söz alarak 
buna ilk evvel itiraz eden Cen- mühim bir m leye teır.as etmiş 
yo lokantaaı u~ibi Rahmi Bey ve Bonıonti b~:: ıirkeline hücum 
olnıuıtur. Rahnıı Bey hesabatın ederek: 
tetkiki için Uç kişilik bir heyet - Arpa fiatları geçen sene 
teıkilini teklif etmiş ve bu talep 14 kuruştu. Şimdi üç kuruşa in· 
kabul olunarak Türk T okath sa- di, afyon da 35 liradan 15 liraya 
hibi Sami. Faik ve Hayri B. Jer düştü. Halbuki Jirkef bira' ~fiaf.. 
heyete aeçilmiılerdir. Rahmi B. larını halj indirmi1or; J?$faz:rd.!l 
bundan ıonra cemiyetin katibi halkı düıünelim, demiştir. 
umumisi avukat Zeki Beyin 120 BUtün Jokantacılar Rahmi B.in 
~i~a alm:sına ve sair maaşlara bu sözlerine iştirakle : • • 
ıtıraıla: Maaıın nıiktarmı heyeti - Şirket pendi menfaatını 
umumiye tasvip edecekti. Bu düşünüyor lstnnbul lokantacıl?rı 
para çoktur, tenzilini teklif edi- boykot yapalım bir hafta bıra 
yorum,, ~e~iş. ve bu teklif de satmıya1ım ve fiatlnrın indir~1me-
ka bul edılmıştır. sini tirketten istiyelim demışler-

R~porların okunmasmdan son- dir. . 
~a .bırçok lokantacılar saz alarak Bu teklif derh~I ~eyetı ~mu-
ıçkı satılan y~rlerden istihlak miyece kabul edılmıf ve ıdare 
vergisi alınmumın ticareti . . heyetince şirket nezdinde teşeb-
yıktığını •öylemitler ve usok=~~ı bUsatta bulunulması kararlaştı· 
evde içk' · l d . . a rılmıştır. "k .. 

• • 
1 Jçen er en ıstıhlak Bundan sonra azadan Şu ru 

vergısı al~n~ı~o~ da neye kapalı Bey garsonların tekamülü için 
rerlerde ıçlu ıstıhlake tabi tutu- bir kurs açılmasını teklif etmiş 
k
uyor, lokantalardan verginin b t 1 ·dare heyetine havale 
aldınlarak ka ı · u a ep 1 

• l 
d 1 pa 1 flŞe üzerin- edilerek içti1Daa nihayet nrı • 

en a ınmasını hükGmetten rica 
~iştir. 

" VAKiT .. ın tefrikası 70 tuktan sonra size mücri~i ~ı-

Yazan: S. S. Van Dayn 
nulan kurşundur. Siı: istidllli 
leYersiniz Markam bu itaretlef'" 
den gösterdiğim kurşunun ta
bancaya pek yakın bir zamanda 
konulduğunu anlıyamaz mısınız? 

Bir dakikalık sUkul Vanı 
müddeiumuminin ga:derine göz
lerini dikerek ağar ağır mınl
dandı: 

-Bu ~urşun 

lonunda bulunan 
ne konmuıtur. 

Benson'un sa
kurıunun yeri-

Markam kafasma yapıfan sa· 
bit bir fikri defetmek istiyormuı 
gibi batını salladı, isteksiz iıte
kaiz güldü: 

- Hayır hayır madam Plitz 

• • Nakleden: Ômcr Feh • 
ıçın aerdettiğiniz delille dmı h 
k tı .. d. d r a a uvve ı ı ı, edi. 

- Ben dlişüncerni söyl'' _ 
S .. 'k uyo 

rum. ııı ı naa çahımak iti da- . 
ha senra gelecektir. Şimd' b' 
b h . . ı ız 

a sımıze avdet edelim: 

Kumandan 13 baıiran . gece-
ıı saat yarımda Alven evde 
bulunacağını nereden biliy d 
Ç" k k d or u. 

un ü ar eıinin Miı Senklesi 

davet ettiğini İfitmişti. Mis Hof
manın sözlerini hatırlıyorsunuz 
yal Katibe kumandanın yazıha
neden Alveni gözetlediğini, 
kapısını dinledigini söylemiemiş 
midi? 

Evet Mis Senkler ile konuş· 

k ~t ·1 m edecek yenı hıra Ye ı 1a 
.. ~ ndı· ö-inizi haber ver-

şey ogre b 

miştim. Bundan maksadım mısı~ 
gece yarısında behemehal evı· 
ne döndüğünün doıtlarınca ma
lum olduğu idi. 

Kumandan kardeşinin yanına 
Alvenin başında takma saç
ları, ağzında takma diş'eri bu
lunarak girebılir mi idi? 

Evet. Kumandanın boyu ma-
lum o!uyor, tevafuk ediyor 

mu? Evet. 
Markam gözlerini tabancaya 

dikmif, dalgın, dalgın düşünüyor· 

du. 
Vans devam etti: 
_ Gelelim mücevherlere .. Ha

tırınna geliyor mu, bilmem ... Bir 
gün size Pfifio rehnini elde e
decek olursak caniyi de bulacağız 
demiştim. Mücevherler kuman
dandadır, Markam bu kanaat 
bende ilk defa nasıl kökleşti, 
biliyor musun? Hani Mis Hofman 

Teşkilat 
Her nahiyede bır nüfu~ 
memurluğu yapı.idı 
Vilayetin yeni teşl<ilatına ait 

nol<sanlar ıüratJe bitirilme~tedir. 
Her nahiyeye bir nüfus şubesi 
yapılmaktadır. Fatih, Emicıönü 

\ 

ve Beyoğ:unda her nahiyede iki
r: .!r nüfus memuru, kaza mer
kezlerinde keza ikişer, diğer na
hiyelerde de üçer nüfuı memuru 
bulunacaktır. Tapu teJkilatı için 
Istanbul tpu müdürü vilayetle te· 
mas etmektedir. Şimdilik tapu 
tetkilah kaza merkezlerinde ya
pılacaktır. 

Bu teşkilat İcab ederse nahi
yelerde teşmil edilecektir. Sarı
yer, Fatih, KadıköyU, Üsküdar, 
Beykoz, Adalar, Bakırköyü ka
zalarında birer jandarma bölüğü 
bulunacaktır. Aybaşında bütün 
bitirilmiı olacak ve teşrini cvelin 
ortasında işine başlamanıış me-
mur kalmıyacaktır. 

Yeni teşkiJita ait kadrolar 
mevcut memurlarla tanzim edil
mek~e ve hariçten memur alm
ma moktadır. 

Mal r.ıudürleri ere s•nda 
kadın yok 

lstanbula tayin edilen malmil· 
dürlerinJen biriıinin kadın oldu
ğu şayi olmuştu. Malmüdürlerine 
ait tayin emirleri gelmiştir. Bun· 
larm içinde hanım memur yok· 

tur. 

~~---------------Tıcnret borsasında: 

Kc:ısorsiyom haberi 
Nizarr.ettin B. tekzip ediyor 

Dünkü gaıetelerden biri huğ· 
day fiatlarının dütüklüğüne ma· 
ni olmak için,..ticaret borsasında 
konsorsiyom teşkil ediJeceği gibi 
garip bir haber veriyordu. 

Dün btı hususta tetkikat ya• 
pan bir muharrirlnıize ticaret 
borsası umumi kitibi Nizamettin 
B. konsarsiyom zayi•ınİ çok gü· 
lünç ye muzir bulduğunu söyle· 
miştir. Diğer taraftan hububat 
tacirleride buğday fiatlarımn dü
şüklüğünün tabii olduğunu ve 
Avrupa buğdaylarile rekabet 
ederek ihracatımızm artma11 için 
fiatların altı kuruşa kadar in
mesi lazım geldiğini ifade et-
1Dişlerdir. 

Nurullah Esat B. 
Bankalar konsorsiyomu relll 

Nurullah Esat B. bugün Anka
radan şehirimize gelecektir. 

"Kumandandan rnücevherJerden 
bahsetmek lüzumsuz olduğunu 
söyledi,, dememiş miydi? işte işi 
ben daha o zamandan anldhm. 
Alven 13 haziran günü öğleden 
sonra onları evine götürmüştü 
Kumandan hiç şüphesiz b~nu 
biliyordu. Kardeşini öldürmıye 
karar vermiftİ. Mücevherler ka
rarı tacil etti. Cünkü onlara sa
hip olmak istiyordu. 

Vans ayağa kalktı. kapıya 
doğru gitti: 

_ Mücevherleri bulmalı, dedi. 
Bunları katil aldı, götürdü. Yok
sa kendi kendilerine kanatlanip 
upmaılar ya. Kumandan nereye 
göntürebi1ir bu taş parçalan~~? 
Her halde idarehanede degıl. 
Memurları görebilirlerdi. Hem 
rovelver pisikolojiai mücevher: 
lere tatbik ediJebilir. Mademkı 
komandan kendiıini masum b~~
diği mizi sanıyor, ıu halde mu· 

h ı burada her yerden cev er er 
fazla emniyet altındadırlar. Mar-
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lntih3.p 
Asıh detleı ıe-r bugün 

kaldınlac~?~ 
lot hap defterleri bugün akşam 

saat altıda ka!cırıla caktır F~% 
yerlerde isimleri yaıılı olmıyanlar 
intilıap encümenlerine müracaat 
ederek iı :mleıini ilan ettirmiş l er• 

dir. 

Cevdet K f't m 8. 
'Dıln (,cı ı .:..<.. •• taan dondı1 
Çatalca ve civarını teft ışe gi· 

den C. H. fırkası idare heyeti 
azasından Cevdet Kerim B. dün 
avdet etmiştir. Cevdet Kerim B 
Çatalca belediye inti~a1bı~ın ff:.~
hedi!mediğini, mUntehıpıerın hem•z 
naıfmın reylerini kullar madıklara 
için intihap müddetl_er~~~n. bır. haf
ta daha temdit edıldıgını ıöyl~-

: t. Hakkı Şinasi Pı. bugün m.ş ır. 

Edirneden denecektir. 
~~----~--··~-------~~ 
Limanda 

Limen şirketinde içtimaı 
Liman tirketi heyeti umumi

yesi bugün ıaat 14 te. fevkalade 
bir içtima aktedecektir. . 

Bu toplanışta ıermayenın 1 
milyon liraya iblağı ve ünva
nin tahmil tahliye tirketine teb· 
dili görütGlecek sonra idare 
medisi intihabı yapılacaktır. 

zıraat ~ıem ••de 

ZirHt .. k·~ngr;-;e ıergiıi 
Aldıiımız malumata göre Ki-

nunisanide Ankarada ~ktedile· 
cek olan Ziraat koniresıle bera-
ber bir zıraat sergisi açıla~ktır, 
Zıraat Yekileti bütün ıehırlere 
bir tamim göndererek zirai mah· 
ıullerin bu ıergiye gönderilmesi
ni bildirecektir. 

ı Küçük haborı~r •• ı 
Biga ve Çanakk alehavahsının-:

Coğrafı tetkikatta için Darüllün~n .m~
derrislerinden Malik Jl Bigayı gıtmışur. 

Galata giimrllğti ıuiiıtimali -
Tahkikat bitmiş ve evrak mahkemc)e 
gönderilmiştir. 

Üzüm ve incir kotular1 - Ge
lecek seneden itibarcı mutlakı dahilde 

vapılacaknr. • • • • 
Karadenizdekı tahlısıye tcsı· 

sah _ Islah edilecektir. Bunun i~in 
bir rapor hazırlanarak Iktısat vekAletıne 
gönderilmiştir. • 

Hadımköyünde - Umran gun 
. 1 k ve bu mıntakanın geçtikçe ıler eme te . 

N.. k" ' .. ı"fra"" düşünülmektcdır. umune oyune l>' • 

Ticaret oduında - Dün çıme~
· · ı·· b"t etmek \'e tıf· to satışında tt'amu u tes 1 • • • 

. . · olmak uzerc ıkı tik, ytin tal!;şışıne manı 

k · ı d·ı · c ". toplanmışnr. komisyon te~ ı e 1 mı, ·- • • . . 
Kahveciler trüstö - 1 eşkıl edı· 

leceğine dair bir gazetenin ne~rıyau 

doğru~eğildir. ±iE3 

kam beöimle beraber gel, itin biraı 
yorucu olduğunu biliyorum. Fa
k at zahmetimiı her halde boşa 
ııitmeyecektir. 

Mrkan sanki bir rüyada idi. 
Okadar hissiz ve hareketsiz Vansi 
takip etti. (Zavallıya acıyorum) 
Vanı muhtelif nazariye ve faraziyc

lerile onu okadar ıatırtmış, oka· 
dar aptala döndürmüştü ki ar· 
tık mukavemet için kendin de 
kuvvet bulamadığı anla,ılıyordu. 
Maahaza bu bizim hesabımıza 

. . tt• Vans noktai aelen b ır vazı ye ı. 
• d h. olmaz· nazarını ispat e erse .1~ .. 
sa bunu kabul etm"k ıçın mud-

d . . 'n kumandanla olan 
eıurnumını 

d ti - bir mani diye önUmüze os ugu . . 
k acaktı? çıkıa bile tesır 

çı amıy 

yapamıyacaktı. 
Vanı müddeiumumiyi salona 

götilrdU. Bütud ef yayı bir bir 
muayene etmiye başladı. Markan 
eşya üstünde neticeyi bekliyordu. 

(Bitmedi) 
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Feci bir kaza 
Zavallı bir kadın tramvay tekerlekleri altında 

parça parça oldu 

.ıirclUiaiü-. .. .acr .. 
tramYaJ tek•Wderi altmda ka· 
larak 13 •atıo kadar. llr8klea..._.. ıc.o....... ~ ltir 
.., ..... ela ........ Ylcl--
• ,...,.. ,.. ..... .. der-
hlJ. lhD&ftlr. K .. 1etten mtld
~ ft 1abda haberdar 
....... ~ yap.lmif, Yat· 
ma F.._. clenlelt edllmlftlr. 
C.... tekerlelder altmdn 
Pbntmam " ....... tahkikat 
.. llnlilf, l>a mlddet ar
flada trua••.Jlar ....,..._,. 
Silivrideki cerh hadi9esi 

Si&fthle W, C*b hadİleai ol· 
... Teftik leminde birili Hn.a 
lı•lncle diler Wr ...... cerk 
efiıalttir • 

..... .._ telddlgt ••ce••lt ............. ,... 
-•:·tdl:blt ıs'nıı• ........ Ca

_.._~MllfeJ• ..... .._ ... _ 

larr _....,... ,Jp'mak Ye dl· 
I* Mailar ela ,.. ., ........ 
.... bllla tlr*1Jeıln Beye+ 
la .._.. Fafka•daki Mmtaka 
U.• Mlond'm behemehal ıel· 
llltleil lkti•• tfmlm oiuaur. 

• • • 
lcünede 

-..---ı et 'JliT 
....... CT-~I 

, ..... v..... ... ... >;"~ ...... 

-~· ... ~ bir ...... 
rllwipr. 

eılari._a;tq • at aa ~·· 
kanlmıtbr 50 Jatmda orta l>oJ-
iı Af! fD Ye ttzen.de llfalı pal• 
to bulunan ceaedin aol kolunda 
" bıtıac:la pra Yarcl.r. Palto
nun blltla cepleri tllfla dolaclur 
Ozerimle hlYIJetlni labata ,.. 
,.,.cak bir ..... hl•liı•IJlll• 
br. Ceaet morp nakledilmiftlr• 

Ha köyde yangın 
Huklfde Jlllb.p Alamet be

Jia •.u.clen ,..... cakm.. .. 
leyman ef. ile Glldm H. -
evleri t ... mu ,...mldaa ....,. 
itfaf,e tarafnaclaa ........... 
tir • 

lntiha:-a teşebbGs 
Balmk&yde Kaital T.-le 

otaraa lnmcl•aca Naif el•.U.. 
llİll ima 17 ,...... Fi H. 
dla tenttlrclı,ot lprek lnffhara 
teflbbtll ttmlpede ıelilUerelı 
lnartanhmfbr. 

Seferler tatel eclileeek 
ICq •ewimlnln ......... dola

ysaile Y alowadald otel bphca Ye 

lokantalar T qe:lnieyyelde b· 
paaacakbr. Ba hattaki ••par 
ıeferleri •J 10D1111da tatU ecll
lec:ek •• T epiaiAniaia oa bep. 
ne kadar yahuz bir alqam poe
ta11 tahrik ohilla~. 

S.yriHfaia idarellİ bu -· 
çek ratbet .... Yalnacla 
ilk balaardaa itlbana yelli bua 
lllabat yapı.caldar. 8a .. ., ... 
.... ........... iclareaill ... 
- ,. bUet lentleriala 10 
~ hadirilmai dllfbaı.t• ... 

KIZIL v AıAli : Omer 

( _: •• 1 GÖM LE 
Eski Mwrın m•truk bir mabed 

bir ictima 

dehliıcled ~k elldtlea i,U. 
icruma ..... .._~., ... .... 
,. .............. Wr .... ,. ................... .. ,.... .............. .. 
.......... bu .... ... 
~aMrkl•- t.ı. tDllM 
.... &lr ............ 



H. fırkası 
Her Yerde ittifakla 

kazazanıyor 
kal'fl Fırkanın \'azlyeti 

ilnıitaiz bir hal aldı 
i f~onya, 24 {A.A.) - Belediye 
t n 1 abalı hararetle devam etmek
t~diİ" Kaıalarnı ıimdl:ye kadar ne-
ıce en~n intihaplarında C. H. F. 

:a-•tlert ittif .tela kaztlnmı,lar
l'İır~erkezde de kahir bir ekıe
)!r y ~nt.eajı ıüpheaiz ıayılı
te..; eıu fırkanın burada muhte
ııeırJ:~~lyetlerl iıtihdaf ederek 
hallet lı ıare2klrane beyanat 
y 

8 
• ~ nefret hiıleti uyandırnır,tır. 

h"l ~·. ırkanııı metket <><*ğma da
d 

1 1J? ~•Ynıetli tahıiyetin bu fırka
... ~. 1••tıfalan bir iıtif a ıilıileıinin .-ozu • llle11ne ıebep olmuttur. 
M ~nk~ra, 24 (A.A.) - Bünyan, 
d eı udıye, ispir, Ezine kazaların
C a lJ•pılan belediye İntihabatındl) 
• · · F. namzetleri müttefikan ka
.. anınıtlardıl'. 

KÜTAHYADA 
'b kütahya Belediye intiha
atı1nda C. H. F. namzetleri kazan

ınıı ardır. 

AD ANADA 
d Adana, 24 - C. H. F. ıehrimiz

e b~lediye intihabı için hararetli 
beaaıyeA d6vam etmektedir. lntiha
leatla .~lika.dar halk ve nıünevver

r rnuternadiyen H. fırkasına nıü
HcaaF t ederek kaydedilmektedir. 

• n-ka.11, bugiln kuvvetli ıahal· 
1!tlerin -..nıiıini ihtiva eden bel ... f 1Y~ nanızetleri liıteaini ilan etti. 
L ~~~~abatta H. frrkurnrn zaferi mu· 
tl&AK&k &ötillmektedir. 

Nanu:etler meyanında üç lıarum 
•ardır. Halk, bu Mile intihabata 
her zaanankinden fa.ala ehemmiyet 
\'ermektedir. 

ADANA iNTiHABI ÇOK 
HARARETLi OLUYOR 

Ankara, 24 (T elelon) - Ada· 
••da intihabat mücad 1 . k h 
hretl' ~ e eıı ço a-
lehi..: · ... ı..: __ f " kalk fırkaaı ........ etm-La. _ _... 

-waır. 

Antant yok 
Darülfünun emini kim 

olacak? 
DarllllOııun eminliji için İııti

hap ailnll yakınlqmııtu. Dnnkn 
•ktam pıetelerinden biri.i mll
derrialerin aralannda ittifak 
ederek mOttefiken Hukuk fakOl
te1inin namzetlerine rey vermete 
karar Yerdiklerinin ıayi oldufu
nu yazıyordu. 

Dün buı milderrialerle konut
luk. Bayle bir antanttan haber
leri oJmadıldanm möylediler. 
lııtibabat 13 T e,rini evvelde 
yapalacaktar. 

Borsa meclis reisi ö!dü 
Borsa meclis relai mütekait Dr. kay

makam Fehmi Ismall B. kısa bir hasta
lıtJ müteakıp vefat etllllştir. Yüksek ruh· 
IUt derin hisli bir Vltabperverdl. Teka 
iit olunca iktııad1 hayata intisap ederek 
borsacı olmuş, bu sıfatla herkesin itima
dını haiz yüksek seviyede bir Türk ikti
sadı müessesesi vücude getirmişti. 

Or. Fehmi İsmail 8. Tefatile büyük 
bir boşluk bırakacak, bu boşlu~ gerek 
ailetl i'1nde, gerek meslekda~lan ırasın
da, gerek borsa aleminde ve gerek otuz 
üç dereceli bir rüknü bufonduğu Türk 
masonluğu içinde derin surette mahsus 
olacaktır. 

Cenaze bugün aaat on buçukta Şlr· 
keti hayriyenin bir vapuru ile Sanyer 
iskelesinden kaldırılarak Sirkeciye nakle
dJJecektir, Merkezefendlye defnolunacak
tır. Bu vapur tam dokuıda Sirkeciden 
hareket edeceği cihetle kendisini Sarıyer
lln itibaren ebedi seyahatına teşyi etmek 
lstiyen doıdan dokuzda Sirkecide bu 
ıapura binebilirler. AilHJne ve dostları

na tnlyelertmlıl beyan ederiz. 

~:nn:n===••==:m ır·--::wu =m~==•a 
E 
... ... ... 

Hii 
Toaarrııl içın ~n emın 

nı= ... : 
"": 

.. 
iii! 
1 •• ··ı· 1 • 
ı .. : 
ı=;; 
.ı •. u•: •:ft 
i .. .. 
:: .. 

iüi .... 
···ı !I•· 
iiÜ .. :ı: 
HH 
iiii 
ı::. 
i ... ... ... .... .... :.:: 
! .. ı: •• j 
; i 1 .-.. Parayı yete gömcı- ı 2 _ Toprak k~111b•t&llr 

ıeniz çalınabilir kayboluto. çabuk lıitilir. 
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Şoförlerin hararetli bir içtimaı 
Tek taksi usutüne ıtddetle 

itiraz ediyorlar 
Şehrimir;d~ bulunan taka& oto

mobillerı ıahipleri dün aktam 
saat sekizde şoförler cemiyetittde 
toplanmışlar ve belediyenin tek 
taksi hakkmda neşrettiği son 
karara olan itira,larıru tesbit 
etmişlerdi. 

içtima çolı baretli olmuı ve 
geç vakte kadar devaın etmfıtir. 

içtima neticesinde verilen 
karar Uç nüsha olarak tanzim 
edilecek ve ikhsat, dahiliye ve
kileUerile belediyeye göııderlle
cektir. 

Otomobil sahipleri bilhassa 
ou noktalara itiraz etmektedir : 

S - BapJ mahllllnln tttf&r
lerin yan tarafanda ofıaaaı ela 
ıararla bir ıı:tdlr. 

Yeni otomobllleila b.,.tnde 
arka tarafta NıaJ• _....., yv 
Yardır. 
6-Dr~oaUD Ni tarafta 

cleğil, .ı tarafta olm.. aaeclMt
riyeti de çok yalnıf dlf'ba&
lerek konulanlftur. 

Drtkel10nu aatda olan l>ftcok 
otomobilin bu katara lttiba edil
diii takdirde kullanılmamau icap 
etmektedir. 

Otomobil ..Jaipı.I bwalardan 
baıka yeni karana hemen la .. 
men her aolctuma ltitu etmek
tedirler. 

I' 

Sinemanın iki dehakar artisti 
Andre Roanne •• Alic~ Rohert taraftndu bir aaretl h•k•lld .. 
de temaiJ edilen Leonce Perret'nln eseri, tamamen F raaaııca 

ı&ıln Ye tarkılı 

İkimiz Yalnızken 
Nam cazip, sahhar, ve sevimli filminde temqaıtranı tehyt, 
etmiılerdir. lliYeten: Gayet eylenceli sesli komik canlı reaimler. 

(Flit Frav) Orkettra Şefi •• balibuır iiali clGaya 
havadisleri. 

Arnavutk6yünd~.cm=-= 
Leyli ve nehari • Kız ve erkek 

Fegziati Liseleri 
Ana ımıf, ilk sımflan Ye ayrı teıkilit dahi~~e kıı ve erktir 

orta Ye lioe kıumlarını muhtendır. 
1 Te,rlniavelde deralgre batlanacakbr. 
::'ıml:::ım< Tel. lsl 2867-Bebek 210 )IC 

ıııu k ı 

1 - Beledıyo mevcut olomo

~ill~rin ü~!~n~ılsl~~~ &6•~•A•D 
tekilde olmaaını iıltemektedir 
Halbuki bir otomobilbı tabii 
ömrtl on aenedir. yeni talimat• 
nameye g3re Clç ıene SOhl'a el• 
yevm İfleyen ve ekıeriai yeni 
olan ot~mobillerin çiirfiğe çıka
nlması ıcap etmektedir B . 

Hamit B~ ae ~? 
Şoförlerin tek takli hakkmCI ak 

itlnalan haldanda belecllJe R.mu
•Ylni Hlmlt Bet pıilan ~,ı .. 

8eflacl icra memurlupndan ı 
Bqdctq ŞenUJı;dede Aziziye sokak 

110 namarah hanede oturmakta iken 
•IJ•VID lbMecglhı meçhul bulunan 
Mehmet Salim Beye Beşlki.aş Maçka 
ICAtataııe caddesi 22 numaralı hanede 
mo\tm Suphl B. 14-&-930 tarihli takıp 

Velkenci vAPuRl&Rı 
KARADENiZ POST ASI 

israftır. · u ıae 

nıı.tır: 
.. Şof&rler hin , .... n m&ra-

caat etmecliler. itlrdlan maimi 
1ıe tetkih ye kabul ecllllr. Şimdi-
lik söyliyecek batka Wr 191 
yoktur. ~ .- Belediye taksi karoseri

lerımn il 1 renge boyanmaı1111 ka 
bul etmiştir. Halbuki iki rett • ~arft•L • k 
boyamak mOşkUI ve ',Le Ecnebi mekteplerde Tur 
bl . r T masra 1· ı .. d 1 r 11 ır. akailerin bir ren e mual tM Kil rO 8tl 
boy~~~ kabul edilmekle bo~a Ecnebi aıekteplercloki Tlrk 
~· •tÇılık maa.rafından ( 15000) hocalaruıa alt lsaclıolarm tMblti 
lira luarl'uf. edilaüt olacaktar. ip bitmiftW; C..U'Mli ,a~ı 

~ - Beledıye nıUşterinin otur- mekteplore telaltf eclllecektir• 
dugu mahallin açılır kapan1t kö- S&ylenclflbte tire ,.., aek-
rtıklft ol . ..u~.a-- ' H masun ısteınekted' terlerde de YlmTCIUU' oıan mu-
k albuki dtınyanın hiç bir fab:~ allimlerba l,,u mektepleftncleki 
. •: artık bu tekilde otomobil den aaatlerilıde tacWlt r•••.-
1111 etmemektedir. Bu model 20 br. 
na.• . e•elki taksi otomobili mo- Hariçte [)oMorhllr. aft:atlak 
dehdır. Şimdi bu modeld t k . llbi m..ıeklerl• megol olan 
otomobili olan Paria ,eıı: :~~ muallimler I~ de yeal kararlar 
mıştır. il ı_&t_ 

4 ver ecellRll"• 
- Şof6t i ı ------"""":":'~~--~~ olmaaını kabul yer n n yıanm açık Melclftell tefek ttorObeıl 

adam he b etmek ıoffsrleri lstanbrıJ rrllyd/n•n: 
• sa ına koymamak de- GUmrtttıl ldireslnt alt 3'4 No. h 

mektır. Şoförler kışın •oğuk ha- açılı:: denlz ~nfin ts-9-930 peqem
valarda rilzgirdaıı ~ b. be tabahı Hayırsız adalar dVartnda mı· 
yerde bulunmadıkları · . ır kinah tUfek ~ Y•l•catından bil· 
7ecekler hasta l akJ ıçaa Gf6· kın bu 11hıdl do1lfllll1Ula laıumn din 

• o ac ardır.. 
olunur. 

~ •-ıu1mııınnıı,110111ııı111ın..mr' f~uıııııı Mııııuııııı ııııu .. 111111'- Kız ve erkek. Leyli ye nelaarl 

x istiklal lisesi 
l ilk, Orta ve Lise kııımlarırıı muhtevidir 

Bntün sanıflan mevcuttur. Kaz ve erkek tal•be .,,. lnmm•anla 
el ve ayn te,killt dahilinde idare edilmektedir. 
ii TALEBE KAYDINA DEVAM OLUNMAKTAl)IR 
)( Talep vukuunda tarifna• lladerllir. 
• ı Şehzadebap Polh merlce.S arlı••cla 
W!:~ı~~~ Telefon: lst. 2534 

tateblle nndfsil'll! borçlu bulunduğunuz 
87& Uta mamaaarif lcrat"n tahsilini talep 
ttmlttir· Nammıaa doldurulan ödeme 
emrt ıırametgthınızda bulunmadııtınızdan 
dolayl tebliğ edilmemiştir. Ödeme em
rinin 45 gUn mı..ı etle wafımu lllnen 
tebUlin• tarar verilrıılşiir. . 

Alacaklının takip talebıne bir itirazı· 
nız var ise ltbu ilAn tarihinden bir ay 
geçtikten s<>nra 7 gün içinde daire.ye mü
racaatla şifahan ve bir kısmına itıraz ba-
Hnde bunun açıkça gösterilmesi IAzım
dır. 

Aaksl takdirde ldraz edilmemiş sayı-
l1eığı ve llAn tarihinden itibaren 45 giln 
~nde borç öbenmez ise hakkınızda ı a· 
nunt ahktmın tatmildne tecsvsul olunacağl 
mtltm olmak ve ödeme emri yert~ne geç· 
met üzere iltnen tebliğ olunur Efendim. -

tanbul menkul kıymetler ve hm· 
blyo bonlll meclis reisi mütekait Dok-

tor kaymakamı 

F ehml İsmail B. :. 
ani kısa bir hastalıktan so"ra ebediyete 
tndkal etıniştlr. Cenazesi bugünkü per
şembe gilnL1 kaldırılacaktır. Sabah saat 
O da Stdcecl iskelesinden Şirketi hayri
yenln husust bir vapuru merasıme iştirak 
edecek zevatı Sanyere isal edecek ve 
ve aynı vakur saat J J,30 raddelerinde 
Sirlreel iskelesine dönecektir. Oradan 

1 
otomobillerle Merkez Efchcli'de aile kah· 
ristanına gidllecelrtir. 

1 

Büdln biraderlerine ve merhumu se\'en 
avaım bu meratlme itdrıkl rica olunur. 

Anadolu •aı:;;. r1 

CUMARTESt 
glnD akpma 18 tle Sirk• 
nbbmından hanketle (Z~ 
dzak, lnebold, Sameun, O.,.. 
Fataa, Ordu.Giruoa, Tirebolu 
G6role, Vakfıkebir, Trabaoa) 
iakelelerine uimet " aYdet 
edecektir. 

TafıllAt için Sirkecide Yel· 
kıncı hanında k.lln acentuau 
mllracaat. TeL ldaabah 1515 

Al,.EMDAR ı.ad" 
VAPURLAR! 

Seri ve IUb tcaradenl• posutı 

Millet •ç:ı 28 

PftZftl t:d°::a~:: 
tıaıandan hareketi• (Zonguldak, 
lnebolu, Ayaneılc, Sıımıun. O.... 
du, Gireaon, Trabıon, Rize" 
Hopıya aıimet " awdet 
decektft. 

Müracaat mahalli: lıtanbu' 
1 Meymenet Hanı aJbndaki ,. 

zıhane. Telefon fatanbul 1154 

Yüksek mektepler m8bayaıt 

komiayonu riya1etbldem Pr.Yoa• 
torium için '°° teneke petrol pa• 
zarlık auretiyle •laakauya ko
aulmuıtur. TaHplerin 13-10-930 

dasatte.t fGnO 1Ut onhefte F• 

dıkbda ,Obek ••ktepler mOM

yaat komiıyonuna milracaatlarr. 



~6- VAKiT 25 Eylül 1!730 -

Şikago haydutları arasında 
................ ı .. _. .. _.._. ..... mm_._. .... 

-Jeo London-dan Nakleden : M. G. 
. 

lnsaniyetperver bir haydut 
Elli cinayetle elleri lekel~nmiş olan Alkapone 
malikanesinin bulunduğu Çiçeronun 40000 kişilik 

nüfusu nazarında büyük bir velii nimettır 
-6-

~ 

nı kapamııtı. Kaponenin şeytan met ediniz. . . Onu nerede görebi· pıawa._na __ _.&•3'••~4 
kızlar dolu "Dört şeytan,, müesse· leceğimi söyleyiniz. • 
se•i büyük bir rağbet görmiye baş- - "1 am very very sorry but. Seyrisef aı n ____ 
ladı. Fakat haydut bu kadar küçük 1 cam't,, çok müteessifim fakat e· 
b~r karla iktifa edeceklerden değil- !imden gelmez .. Ben Fransayı çok Merkez acc~tcsi: G alata Köprü başı~dJ~ 
d · b s· kecı • ı. severım una emin olunuz .. . Pari· P.cyo~Ju 2362. :::ube acentes' • ır tı~4( 

1Ik öldürdüğü adam, "Joe Ho· se gittiğim zaman çok mes'udum. ~l ühilrdnr zade hanı altınd3 TeJ.15'.:..:.:.,... 

vard,, ismin~e gizli. bi~ bar sahibi Hemıirem Monparnaıa bayılır. 
oldu. O vakıtten~erı Şıkaşoda. vu- - Good bye, mister Na§. 
kua gelen ba,ka cınayetlerın faıl ve Aaramağa devam ettim. Uzun 
ya m.üşevvikidi.~. . ~ müd~et Alkaponeye karargahı u-

Çıçeroda muddeı umumı Mak mumılik yapmı§ olan "Leksikon o
S~iginin ne. ~uretl~ öldürüldüğü tel,, e gidiyorum. Boş araştırı§ .... ı 
nu ~aydet!11~flm1;· Çıçe~o Alkapo- Uzun müddet bulunmut olduğu \ 
nenın malıkanesı oldugundan Al- Preri Avenü Ao. 7244 de de kimse 
ka~onenin cinayet failleri~~en o!: yok. lıin tuhafına bakınız ki ba,ka 
dugu hakkında kanaat getırılecegı memlekette rasgele herkese: "Fi
muhakkaktı. . • lan haydut nerededir?,, diye ıorsa-

Alkapone polıı merkezıne celbe nız sizi deli yerine korlar. Burada 
dildi ve kendisine §Öyle bir ıuaJ ise her sorduğum nezaketle: 

:skenderiye ~ürat 
posta~ı 

26 

(EGE) E;iK~C1u~: 
saat ıo 

Galata rıhtımından ka)k:ar•" 
cumartesi sabahı Izmir• varı~ 
Ye lzmirdcn saat 12de kalkar• 

· eY' Pazartesi saatlOda Iskender•Y . 
soruldu:. .. . - Alkaponeyi mi anyorsunuz? 

-. Mıster. Kapone, mud~~ı um~ Son. zamnlarda görmedik ..• 
mi M~a~er V!l!am ~~k Svıgın c!- Dıye cevap veriyor. 

der•· varacak ve Çarşamba isken ,, 
, yeden kalkarak lzmire uf' 

te· 4 rayarak lıtanbula 12 de ge 
nayet~nın faı~ı maaını.z~ Ve 1!u cı· Çiçeroda iş bambaşkadır. Çiçe
nay~tı neye ~cra. ~~ı~ız? Lutfe~ ro Şikagonun garbinde 40000 nü· 
malumat verır mıaınız · fuıluk bir kasabadır. Burada mu· 

J cektir. t 
J 1skenderiyeden aktarma 1'0~ · 
A sait için de eşya kabul olu 
1 nur. ~ 

. A!kapone bu meıele hakkında azzam bir elektrik fabrikası vardır. 
h!ç hır ~a!6?1atı olmadığım söyle· Aahilsinin kısmı azamı ltalyandu 
~ı~ kendısını bu .kadar nezaketle ve hepsi namuıkar ve çalı,kan kim 
ıs.tıcvap eden polıs müdürünü~ ~li- ıelerdir. Maamafih bu halkın ya- Jr!ihzon ı· "ı·ncı· pol1t!1SJ 
nı sıktı ve muhteşem otomobılıne nında Alkapone aleyhine bir söz UU ft " U 
atlıyara~ !:a.rargihı.na avdet etti. ıöyliyeyim demeyiniz. Oan kar•ı 25 
Aık b k 1 ı ~ ( ANKARA ) vapurU 

apone ır ço cınayet er e maz pek büyük bir hürmet ve muhabbet G 
--un olmakla be~a~r yalnız o defa beslerler. Eylül Perşembe akşamı a-

Moran çete•ine men•~P ye~ ha!d°:~ .~~pone -çete!. 
7 

. \bıtaya celbedıl~~· .. Geçen .~e~e Alkapone, Çiçero kasabasının lata rıhtımından kalkarak zoo· 
tarafından bır garajda oldurülmu§lü ı - ~bat ayının on dor~unde muhun adeta velinimetidir. Çocukları se- guldak, lnebolu,Sinop, Saınsuıı, 

Hayretle bağırdım: papazı kapı üzerindeki Amerikan bır.~tal .vukua ~eldı. Nort Klaı:k ver, okşar, hediye verir; anneler te· Ünye, Faua, Ordu, Giresuıı. 
- Buna emin misiniz? ve ltalyan bandıraları yukarısrna Strı~ı~ bır garaJında ~aponenm be11ünı eder. Müddei umumi Svigi· 
Dostum Konan Doylun Şerlok şu kelimeler yazılı bir levha koy- rakibı ~uga Mora~ çete.~ıne ~en· nin öldürüldüğü bar sahibi bana Trabzon, Rize, Hopaya gide

Halmeste tasvir ettiği tebessüm gİ· du: "Kardeşler! iman ettiğiniz Al- sup y~dı haydut mıtrelyozl.e ~uce~ Alkapone için dedi ki: cek ve dönüşte Pazar iskelesile 
bi bir gülü§le gülümsiyerek dedi lahın adına hürmeten §U vatan ve h~z do~ adam tar~~ınd~ ıtlaf edıl - İyi bir koca ve fevkalade bir Rize, Of, Sürmene, Trabzon, 
ki: be•eriyetin •erefi ug""runa mütemed dı. Kabllerden ikııı polıı kıyafe· babadır. · 1 p t th c· Ord11, 

~ ~ · d ·d·l B M k d ı o a ane ıresun, 
- Rica ederim !UDU defteri ha- din akvam huzurunda İtalyan ismi· tın e 1 1 er. u.g . ~~a~. ~~. a &! a- Doktorun biri, Alkapone çetesi· ' 

trrabnıza kaydediniz ki Kapone, ni lekelemeyin kıtale netiec veril- rırun ~nazelerım po~d':1gu zaman nin Moran çetesi tarafmdan taar· Fatsa, ~amsun, SinoPı 
Alskarpaçe Kapone (yüzü niıanh mesi için dua ediniz.,, y~rı yeı~ ve yarı tekdır ıfade eder ruza duçar olduğu airada yaralanan Ineboluya ugrayarak gelecek"' 
kapone), ve ya Big Fellov, 10 ağus Alkaponeyi arayıp bulursanız bır e~a ıle: .. .. bir ifıtiyar kadını tedavi için Kapo- 1 tir. ~ 
tos 1930 tarihinde Şikago beldesine bu baptaki mütaleasım sorarsınız! AlkBöyle ~tamd olturmek anc~k nenin yüz elli bin frank ıarfettiği- 1 KAi'" 
gelmi§tir. O vakitenberi nerede ol- HALKIN 'f APTIGI HALK apo!le 1 ~ a anı arının ellenn· ni heyecanla anlattı. 1 YALOVA PLAJ VE cu•'" 
duğunu zabıta araşbrıyor. Bize Şi- DUŞMANI den gelır? dı1:e bağ":d!. Fakat Ka· Bir aktris Kaponeden vecdile LICALARI IÇlN lYI_,.. 

kago banliyösündeki Çiçeroya git- Artık vazifem taayyü netmitti. pone. ne.bu cın~>:et ıçı~ ne ~e ~-bahsederek dedi ki: 1 POSTALARI 
tiğini ve orada vatandaşları tara- Bir taraftan "Haydutların kıdemli- ~a t.r cın:yd~ ıçıb' takiphUıt!medı. - Harukulade bir adamdır. S D. S D. S,D. 
fmdan kendisine bir güzel ziyafet si,, Şpeke O. Dormeli ara§tırıken di an .1 mu a . ea ır ma . ul Hem de o kadar tiktır ki... 1 Kö üden· S 9 21,30 
çekildiğini iddia edenler oldu. Fil- ğer taraftan da "Haydutların çan,, ~ıkago cınayte ko~ısyo.nun~ Alkaponenin zerafet merakına pr · S D 
hakika böyle bir ziyafet çekildiği AJkaponenin taharrisile meşgul o- teıkıl eden vatan~aılar utediklerı dudut yoktur. Geçenlerde telsiz va-1 S,D. S,D. ' · 
yalandır. Ancak geldiğine dair de· lacağım. Amerikae!uhabirlerin ar- ~a~ar onu halk duımanlaı:ı cetve· aıtaaile halka yaptığı bir tamimde {alovadan: 5,15 18 19 ~ 
lillerimiz Jc:at'tair. zı mevuC1udur. Herkes onlann iti· lının batına koyı~?lar, o hır t•Y.d4:n i•minin bazıları tarafından yapıl- ! . t.i 

--1 Qhu tevkif edecek misiniz? ni.kolaylattırmağa çahıır. Anketim ~o~~~~-yalmz d~ı~n çetelerının drğı veçhile "K'aponi,, aeğil «Ka- Mu"!lnmı oost~ı!lrı liri~ 
- Burası meşkuk ... Zaten tev· esnasında gördüğüm fevkalade teı- ıntı~dan çekınır:... fone> olarak telaffuz edileceğini UU JU U U 

k if et'lek ne olacak? Amerikada hilitı izahtan tamamen acizim. Ha Şikagoya avdet ettıgı mu~akk~ Garip değil mi? Nevyorkta za- idare rıhtımından saat 9,30d• 
ıahı;i hürriyete 0 derece riayet olu· kikaten zannediyorum ki eğer Şi- :!ki yaln~z zabıta~an çe!'ınaey~ı bildiriyordu. Radyonun Şpikeri bu k Ik k b Mu· 
nur ki, mahir canileri cezalandır- kago zabıtası Alkaponeyi bulabil- a~aga .ula luzum gormezdı. tamimi aynen tebliğ etti. 8 ara cuma, çarı~m 8

• Mu-ı 
mıya imkan yoktur. Nüfuz sahihi seydi, sırf onunla mülakat edebil- ~naat~ndeyım. K~t onun kanını Maamafih Çiçeronun velinimeti danyaya, ve_ pazar günlerı ,.,, 
Alkaponeyi ne ile töhmetlendire· mekliğim için tevkif ederdi Fakat dokmege azmetm.•t 0 kadar ~kolan bu halk dümanmın orada da dan yaya ugrıyarak Genıhge 
cekıiniz? Bence bu müstebattır. Alkapone şimdiye kadar bir tek de meılekdqı var kı. • • Alkaponenın bulamadım. Alkaponeyi elde et- 1 gider ve gelirler. .A 
Kuk kontluğu valisi büyük Tomcs fa - o da eslihai memnua ta,idığı meydana çı~amasına uıl ıebep mek için tam dokuz gün sağa soJal• , OfJO 
Taeyger, AJkaponenin avdetini du için • tevkif olunmu,tur. Halbuki bu olmalı dern~. . ıeğirtmek icap etti. ıifiri idi. O ak§am haydut 20 ,.r 
yunca dedi ki: "Her ne kadar ismi Con Toryo onu Bruklayndan Şika· Hatınm!l bır ıey geldıi aca~a bıtai hafiye memuru Val O. Farele dolar (yani 40000 Türk lirası) .1 

yirmi sekiz cemiyet haydudunun goya getireliden yani dokuz sene- ~lkaponenın nerede oldu&"unu gı· edilen bir telefon aradığım müla- federek bir ziyafet vermitti. P 
listesi ba§ında ise de onu tevkif et- denberi AJkapone elli kadar cina- ~~p avukatı!'dan aorsam ! · · Hemen kat vesilesini ihzar etti. Mülazim Bir sabah küçücük bir rne1ct~ıı 
meği icap ettirecek bir hadise yok- yete karıtmıttır. Alkapone o aıra- ır otVmobıle ~tladım. . Beker iıi ile uzun müddet meşgul aldım. Bu mektupta Alkapone~ii 
tur.,, Evet me,hur Torreı böyle ıöy larda çok yakışıklı hatta lüzumun- O e.t Vaııngto1! Strıt No. 11 !· olan Val O Farel "Tuney • Dernp· benimle görüşmeğt: rıza göster~•) 
ledi. Halbu ki.... dan fazla güzeldi. Bu sebepten onu ruı Alkapo~enın •~.atı Mıs sey,, maçı ak,amı Alkaponenin mi· bildiriyordu. (Bitnıed• 

- Halbuki? sevmiyenler hayata "Madam,, ola- ter.Tonıu.D. Natın adresıdır. Su- .. -----·--------·-----=---------~ 
- Dikkat etsenize Alkapone rak atıldığını söylerlerdi. retı umumıyede ~e~~ur haydutla· ı Jandarma İmalathanesi ifan at! 

M. d tam z t · IA f Maamafih Alkapone hiç le ka rın avukatları suı 19hretle melu.f· •----- - ----·- ------------• ıyamay an u anın ıt a e- • 1 l · d b 1 I 
dildiği gün geldi. Zutayı Nemahbin dm gibi hareket etmiyordu. O ya- tur ... ç erikınl ':n 'ba~ı adnd 0

1
n annMın:a- Tarihi günü saat 

·-ı-· · d · · ıd.. b d man bir haydut olarak meydana nevı ter erı gı 1 a 0 unur. ••· 1740 adet aıya çantaaı 30- 9 • 930 sah 14 
ılu u cıbv~n a o kurdedn eş Ş~k am atılmı•tı. Bruklayn ve Nevyorku ter Tomaon Nat bu avukatlardan 
o ıun, ır ay mu a em ı ago ~ d ..... ld' Ş'k h.. 1617 metre kıtlık elbjse1ik kumaı 1-10-930 çarşamba 14 
rJ1.rıı.1s1nda taarruz eden be• kı·şı· ol- korkutan methur "Be• nokta .. rete egıdır. ı akg'llonu.nden dta.yam ur· Y k d 1 k 1 f k 'J tıll :3'-:r T :r ,, :3' t u ar a yazı ı eşya ayrı ayrı ap• ı zar müna asa ı e sa 
aun ltalyana benzemiyorlar mıydı? sine mensuptu. meB. ava.kv~l ı 'derın etnt•wı!•k b. . d''· ır •erı ı e ıgı ahoacakbr. münakasa hizalarında yazılı zamanda lıtanbulda Ge 1~' 
Alkaponenin ıilahıurlarının çoğu Hunhar Jip, Lefte Lui ve 1912 ht 91 .jd~ l d a b'n~ı 
kendi vatandaılarıdır. Sivik Gera- polis müdür muavini Çerles Beke- dnd~u 1 e§e?1 d uk .. t ~ng er d:kı 'I ır:;- paıada Jandarma imalitbaneıinde yapılacakbr. Şartnameleri iıo•"' 
ya gittiği zaman locasında ve ya rin emrile bar sahibi Herman Ro· l ed ır. -tı_er.;.ın e ~ ıp ~ . 1 0 d 0 lAthaoeden verilir. Te_ır:ifn~meoin tarzı imlası şartnamede ya~ 
koltuğu yakkınındaki koltuklarda zantah öldüren iki haydut bu çete u ur. ~ oİas af . nı aon de· 
İtalyan muhafızlar bulunur. Zaten ye mensup idiler. Rozantalın öldü- b~~e .. ~e~. ~~t~ vel ı:nı: l z~ı;.an a 
Alkaponeyi Brukelynden Sikagoya rülmesinin sebebi Bekerin kumar· uyu Mk ıyat ~ 0 

.. u b~l 1 
• •• 

getiren vatandaılarından ~ biridir. haneleri basmakla mükellef oldu· -d aponeyı ~oreBı menızı 
O k d. · Al w h ld · k k kl"f . .... . . son erece arzu ederım. unu ha· nu en ıne muavın yapmıştı. - gu a e ona şır et te ı ettıgını kı'katen t · d · N k d 
k · h · · c T d k ·d· B k emennı e erım. e a ar 
aponenın o amısıne on oryo mey ana oyması ı ı. e er yap- sami i ld w b · lit ani k 

derlerdi. Yaman bir adamdı. Bir tıklarmın cezasını çekti. 30 temmuz ru mAho' ugOunu .~zz denıbyaca k-
1915 d 1 k 'k d l . sı z. . . • nu gorme u no 

çok facialara karıştı. Fakat 1925 e e e trı san a yesıne otur- tayı anlıyamazsmız ki... Zaten 
t~ Bugs Moran çetesi onu tehlikeli tu~.ar~k idam edildi. Fakat men'i dostlan onu taparcasına sever •••. 
bır surette yaraladı. Korktu ve zan muıkırat kanunu neırolunalıdan- Kendisi bir ~ok noktai nazardan 
olunduğuna göre ltalyaya döndü. beri Amerika adliyesi eski ciddiye· nazik haluk bir zattır. 
O günden itibaren Alkapone hay· tini kaybetti. - Nerede olduğunu bana ıöy-
dutların çarı oldu. Ona bu lakap Alkapone Şikagoya geldikten )er miainiz? 

lstanbul Barosundan: 
15-7-930 tarihli heyeti umumiye içtimaının devamı 25 - 9 • 930 

tarihine müaadif Perıembe günü ıaat 15 şe talik edilmiş olduğtlıı' 
dan rUfekayi mubteremenin yevm ze saati mezkurda Baroyu tef"' 
rifleri rica olunur. 

Ruzname: 
Heyeti umumiye tarahndan verilen takririn müzakeresinin devanı•· -

-Yüksek mühendis. ·mektebi 
verilir. Maamafih düşmanı Bugs sonra iptidasında sakin işler deruh- - Ah! elimden gelmez ki... R k •• ı ·· •• d 
Moranın maiyetind ede ltalya~~ar te etti. Savz Vazbah Avenüde "Thiı iı no buıineaa of mine,, bu ba e tüf UğUfl en: O 
vardır. Gaddarlığı ile meıhur "Un- "Dört şeytan,, isminde bir kumar· na ait bir meıele değil! Size yalnız k b J/93 

S. ·ı b'd' K h Bu kere me te e kaydedilmiş olan talebenin 4/Teşrinievve yone ıçı yana,, ona ta ı ır. ar: ane açtı. Adeta denilebilir ki Şi- ıöyliyebileceğim bir ıey varsa o da t ıı 
detin kardeşle ölesiye mücadelesı kagoda böyle bir müesse:seye ihti- konunen Alkaponenin Şikagoya Cumarte1i sabahı mektepte ispatı vücut etmeleri ve bu tarih e. 
bütün namuslu ltalyanları mütehey

1 
yaç vardı. Uzun müddet beldenin gelmesine bir mini bulunmadığı· itibaren iki hafta zarfında bili mazeret müracaat ve devam etoı•' 

yiç etti. ~~çük .S~çil~a mahall~s~n- ı z~vk. bucağı olan '~!ve~ layg klüp,, dır. . . yenlerin olbaptaki talimata tevfikan kayitlerinin terkini iktiza eyıe-
de Sen Tuhpo kılısesı vardır. Kılıse hır cınayet vukuu uzerıne kapıları- - Haydı Mister Naı .•. Sır him diği alakadarların malumu olmak Uzere ilan olunur. ______.,,. 

::tn::;" Fosfatlı ark Malt hulisası a~~ı'!~r~ı~~~u~~!~~:J:~ 
mıklerını kuvvetlendır 
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ın1ak veEytam banka- ıl§ .. ~. K ~ ! 1 n-C : Devlet o:mlryollaro ııAnıar• ) 

1 um ,. d. li v • d K uçuk ılan 1 arı f 110 ton acı; ... 56.S ton .... eç d-irinin kap•I• .. r11a munaır...-um mu ır cıın en . 4 ıı 3 ikinci tetrin 1930 pazarteai ıünü ıaat 15 te Ankarada Devlet lJe-
t!j • -'er ır'la ae9Hl 'I U " ... miryolları ldareıinde yapdac..Jdu. 

S t 1 k 1 A k , •• • • • • • • Ta rl fe • • • • • .. .. : Münakuaya it tirak cd "-~::&er•n tekJil mektuplarını ve muvakkat 
8 1 1 e ffi a l J 1'etttlık twnu JO • teminatlarını ayni ııünde 1& t 14,3() a lcads Münakua Katiplitine 

~ 2 !JD : vermeleri lazımdır. 
Meni•• •YI D epolito aiktan : ~ • • tJ§ : Talipler münakaaa ıartnamelerini beter lira mukabilinde Anka 

27 ,,,,_.._. , ...... - ........ Klfla :: 
....... 11-9 No. lı kok ki.tiri imalltlaa. 

31 --
• ~-· C..dende KOfll lrlfkl 500 
3' ~•atıda ••k klflrl 3500 

N il. l' np wahallelmde 42,44,46 · 700 
......... •Arp 11taa1an laawl 1820 mim ana 

i 
4 

• .. ,.,. : rada ve Haydarpqada idare veznelerinden tedarik edebilirler. . .. . ~., : 
: llıt,.,aç lralmavın- : 
: e.va 'lt-..ı.r , (l1Ullft' • 

: 10 'lda' ,,., edil· ıoo : 
: ""'1r daere malla : 
• Al • • ~ıılerbiüain her o; .,.. tc1n , : '* defa "MCC'Den : • • • • Ubft ıeçea lllıılanı ruıa ııaan • 
: lfia 1 er hnq zammohlınar : 

. .. . 
Ktitahya-Tavıanla hattı Ozerinde kfSprft lSren iıtHyonu civarı .. 

daki taı ocağından çıkarılacak 6000 M 5 balaabn kapalı tatfla mOlra
kaauı 13 birinci teırin PazartMİ gOnli aaat 15 te Ankarada Dev
let Demiryollan i~areaiade yapılacaktır. 

t _. Mr..ı. =•1r aablmak kN miza,.-,. nM&lt=ittir. 
- ..... ~ ~ urf) walile •e banka idar~ mecliai ı..~ 

2 . 
ı : ::'• '-10.930 tarilaiade yapdaeakbr. 

. ........................ . 
Satdk - Kirahk 

Satahk hane _ Şebıade baomdı 

lftirak edeceklerin teklif mektuplannı ve muvaakkat teminatla
nnı ayni gGnde uat 14, 30 kadar komiayon kAtiplijine vermeleri 
llzımdar. 

Talipler milnakHa ıartnamelerfni S lira mukabilinde Ankarada 
Eakiıehir ve tla1darpqadaki idare veneleriaden teduik ede
bilirler. 4 le Wel ...... teniye ecllleceldlr. 

-... -.. ~ talip olular .... upleriai .. teklif mektup
..... ~..__ alaeaklan bir kıt'a prbaameyi ihale tarihinden 

~ ........ 't,~ r • wa ........... bimt ftJ• poeta ile 

Çukurçe,me yanında 1qhao arkasında 
Marmarayı nezaretli g numarah bef oda 
" mUttemJllth müceddet klrp hane 
llbbktır. lçtndelilere müracaat 

iş ~rllar 

• * 
Devı.t clemiryollan iclaruine alt olup aleni mia,ecJe He icara 

verileeeji psetelede illa ...... Hatd.,... rumdeld b"" Ye 

•lflemil&b ile ayn olarak icu eclilecek ilkeledU:i klfk6a .-ta•· 
melerinde Bç •ene olarak ,a.terilmit olan mDdcleti icarm bir .., 
••1• teull •• mQayedei aleai,. clabl tqrillienelia biriaci ~m
ba ,nDIDe talik eclilmiftir. Şartumeıeria me•aclcb uirai .,_ 
bakidir. 

nafıa baş 

it •ramyor - Çabuk yazar bir 

daktilo hanım iş anrar. ş,raid mutedil 
dir. Vakıt mubarrirleriadeıı Gayur Bere 
müracut 

Talipleria buna tire muktr pde aaat on bqte Haydarpa,a 
=--~._,., _..~._e.;y_ı~~~r.--_ __.1

1 
ifletme mllfettifliti dair•ine mDr,caatlan ltlıtımu ilin olunur. 

Ha~ ltMJlt Clmrllltl * * * 
••zae81adea ialcbp11 4.9.930 Hatlanm11da lqillamlacak olu 200,000 kaJUI; 40,000 •• ve 
tarUali •• l5120 111'8 naaaaralı yine 9945 tane m.,.e makaı tra•ealerfnin ayn ayn m8aakaaalan 
~-- kı•ea •Ji ettik. 12-biriDci tetrin-930 pazar sW wt 15,30 et. iti.._ea Aak.,. .. 

y _.... .ı.eajlmisdaa diteri- devlet demiryollan idareaiacle yapdacakbr. 
• &iki.ez olclata llb olaRr. Mllnakuaya iftirak edeceklerin teklif mekteplanaı •• ••vakk•t 

Rıil6ec ır.ıt " ,ctret&aa temiaatlarmı aym ıtmd• uat 15 e kadar komia1on kltiplijine 
• 3366 D•.......ıa b•JODetl• Yermeleri lbımclır. 

miD her ilci pilAka• safi• ojra· Talipler ba Uç m&ukuaye ait prtumelerdea her bir mllna~ 
dıfıadaa h&bia yoldqr. aaya ait olanı bqer lira mukabilinde Ankarada •• Haydarpa .. da 

Olklclar ffululk lalkfmlitiaden: idare vmaeleriadu tedarik edebilirler. 
Da_, 0.t~ cadclcillıcle 

.Ba11ı batçede !9 hanede mu· 
Jdaa L'tellt, ~~sl UiUMra. 
~'6''9ith'Mtılı~ tlıb~ e l;Q
~dlı 1 na.... m~ l ep 
.......... ~~'1 
...,.._. ..... ~ tetelli llft .. 
hGı ıma ve ıayipblft 4'~clla..,. 

• * .. 
1 T ep'İnllanl 9!0 tdrihindu itibuen !nurum • San1cam11 hatb 

.... .RIMk ,...,...,.ınb~ aepl aeftt1 aeri ••ıMJ!irNfiL 
aalrlyafa .. ,... ~ r.am.ı. ..... dv'sir 1mu.-•···· 
...... "* . 
f_.Talep..ulcliiltütlrdem_..,,l -~--·; ~ 

olbııptati •ve1111me ..-. " •ht-
di~eae ~ 1Uredl• eeblf(~ 
il audt auıayyea olan _.. maMb-
meye icabet etmedlaiaden tattmda •· 
11P k111n Yerilmlf olup +.U·NO ulı 

ftrillr. Vea,fl,ethakbida 1~ ~m.J:(clerco'lDar. 
2 - lfba laamaJe MDedi alllaai l&IÜJtlı ..... ,...~ 

qk "Nııikt• plap liiava•ld llllaJoauacl ..,._ ...... 
tarahiacla te.e111mllide bUnlana ibru Ye ituma iham yokbJ, 

~'"'~sut 14 te ~ ~l111idllf ıatdirdt 
-qcııun tiefyliıellnlfi gty8btnda llelma 
lnitrıdtr Ye maectcfji mumatle;h Aptal· 
lalı Ef. hatanda p.f!PlJt karan dalı1 
taı.tp etaift'tne binaen t,g bapta Jani 
Atnulfah Efenİlllİİİİ 'bıyat te memattan 
altltataa olanliiilt bir eene mlıada 
....._dernu 1liilthineye Mlcllnneferl 
• ...._.., tarö ..a.BJ, olduj61HU 
ktJfiJet ilan oı .... 

&ılta11aluiNI Sıllh '""'" w.• 
"~"""""- : Raı~t ll~eti U,.aml-
Jtaİaaiaa ... ~ 25 ... 
...... mljır••--FntelU 
,,.... ...... ...,... llrame 

eyfaclllf 12 arı o kurut --
... re.mi .Lln1111111 cari malaa-
k._ .. d• ı~- ::930 tariWade 
~ mlCltriılallda tahtiliM 
katar verilliait ~hl.-daa tarilai 
illada ..... .. .... 
zarfmda temylll cla•a eclllellU.. 
ceji ,.... .-. -1aa1r .. e1er1 
UaUDllllUD 14J•407iaci .. clcleli 
mueUıillce 1111 Wtlp ilabaraamell 
... k•w kaim olmak .._. 
illa oı-r. 

Ademi iktidar 
bel ge,·şeldiğioe 

lraqa u mllellir de•a Senom 
laaplmcl& ~ t.tu•a1c1a 
Slt*ıeide Ali .Rba merlsu Ec-
•• ııi ı1ir1 Tz ,,. 50 hnı• 

--···:t.t·~ fr. pt ,....cıa111, rabzoDcla yeni 
F ... _. ....... ltulaw. 

s - ftl•tme nfUmaameaiola lldad hap ilstaci falll 
macld-.U. lç&d fubla maclblnce laamale aeaetlerlacle m-~ 
Dlleybia adrem muan• baJaamp ilam plclflinden laemlllne YaJ& 
emre laanleye inaW ,.,...... kabil dejflclfr. Ba itlbarla ........ 
•aecli alüai ualyel.W. •• kaltillJ,tf Jvinı• 

4 - Efyaaaba .... alaiık w.,. ..,. • ...... o.,w'er( teWll 
ettirmek lltiyea mtlnillerla İflebae ........ -... lldKI NP. ildaci 
fud oa dlrclDacl maddeli macib* fttlallf ..... edil• 
bir beyanname Ye alautlana. hamule aeaecli alllaal WÜJ~e 
mllteaid• Ye mllnlauaraa malanç W..,0111111& ... ceatları .... 
ruttur. 

5 - Mlneltlaileyhl• aamlanna Yllıpt .a .. ..,._ hMlll .... 
diler bir kimHJi .....,. nya teYldl etmek .......... 

A) ff• metracle ip. lll+IJwl ft lmlatari Wuyoalarca malta 
•lnellnileJlaler tarafnaclu ftHlecek •rr w,-aaameyi. 

8) Bilamam •emadeler lcfa ı.. Noterliktea m ... dclalc clal.S 
bir yeJrlletaam.,t alltadar memt ~-- ita etmekle ~ a 'ıil~ 

Keyfiyet malaterem hallan aiallma olmak kere illa oh w. 

MuQ)a vilftyet Nafia ha 
mühendisliğinden. 

Matla YllAyetl d•hlhde Milb-Kllllk 7olW111 s+aG-25 1 800 
1CL1L lan ara11Dda 10.810 metre tal llzeriDcle ,.......- olm 
32 221 llra becleU kqifli tamirab .... ,. 7-10-930 ...... • .... 
elif Sala ,eaı ... t 14 te enclmeai Y!M~elte IWei bt~ •a
hnmak lzre k•palı urf uaalile mlaakm1a ~· 8'clell 
ke.,. 11250 llra11 930 .. -... tenlyt --~"bakir• • 
laa 20 971 liram 9'1 ieDell blltc:uWa ~ •lteeldp telÜJ• 
edilmelr Ye ameUyaba heJeti ,,_ .. ı,.ı 't;o: · ....ı ...U,-.i pye
alne kadar hitam n lluaal edllmek ~ taBp olaalana Ylll----· 
merkezlerlade halam ıfi:laa ~ •:r-ilqJ..U. fe....ı,..uu de ta• 
abnak " NıelrM e~a li*"~ t ..... .eleriai U..ea _. 
ab ofU t--~ ~ Matla .niyetine tl•dermeleri Ye 
IMltkaca ...ıe.at alm~ fatfyenlerm Mujla NU.. dairuine m&r .. 
aat eylemeleri iJAa olunur. 
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MATBAA VE ıDAREHANE 
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Dil Bilgisi ~Effif:s1ifmffiffiff~ Arnavutköyünde kagir Çifte Saraylarda ~ mmmHsi:i: 

!!!! 1N:h~;.e FEYZiA Ti LiSELERi ~~k~ ıs Eylül 930 tarih ve 30 nu
maralı kararname ile en son 

kab~ edilen kitap 
m~ Ana sınıfı ilk sınıfları ve ayn tctkilat dahilinde kız ve erkek orta ve lise kısımlarını oıubte"1 tıt" 
mi Asnn icap ettirdiği en mütekamil vesait ve teıkilitı haizdir. Kayıt muamelesine başlao.~ıt 
mı Kayıt için mektebe veya lstanbulda Basiret Hanında ikbsat şirketine müracaat edilebil•t·. 

Muallim Ahter Necmettin H. 
ve 

•··· h k 'f nakbrt' m~ Istanbul ci etinden gelecek Nehari talebe için Fatihten Bebeğe kadar dire t vesaı ı ktd· 

Necmettin Halil Beyin eseri. 
:::: işletilecektir. Resmi karara tevfikan mektebimizde dahi 1 Teşrinievvelde derslere başlanaca 

Liselerin 6 ıncı ve 7 inci sınıfları için 

Gramer 
Kitabı basan yer : Sübul~t Kütüphanesı 

Ankara Baddesi 

Maarif vekaletinden: 
Erzurum'da inta edilecek Muallim mektebi münakasası görülen 

Jüzu::ı üzerine Yirmi gün müddetle te'hir edilmiştir. 
Taliplerin evvelce ilin edilen şerait dahilinde 20 Teşrinievvel 

pazartesi günü saat 15 de Maarif vekaleti inşaat komisyonuna 
müracaat etmeleri lazımdır. 

Kör çocuklar: 

:::mm::m:mm:::m:::mm5::m:::~ Telefon: lstanbuı 28t>7 - Bebek 210 •·mr:::::::rur.-:::::m:::-=;r::::t:il! ~~ ................... _·--···· .... _.. .... .... ................ -.......... ~ 

Gayrı menkul malların .... Veznecilerde "4 i 
açık arttırma ilanı Biçki Dikiş l\ılektebi 

ls 'anbul 4ünca icra memurlu/undan: •• • arsd .ıt 
Açık arttırma ile paraya çev- ..l:!,ebe kaydına başla?.mıtbr. ~lbise ve nakıt ~~rgııın~:=;' 

rilecek gayrı menkulün ne oldu- ._.... edenler her gun llcretsız olarak gezebıhrler. /"" 

iu: Havasız kagir dükklnın 192 E . bb h d t ve tea v Üil 
hisse itibarile 120 hissesi, gayn t 1 a mu a ene 
menkulün bulunduğu mevki ma- · · d 
hailesi, sokağı numarası: Mah- Ce ffi 1 Ye tl Il en; 
mutpaşada Hacı köçek M. Mah
mutpaşa S. Atik 164 cedit 97 
No. taktir olunan kıymet: Satı
hğa çıkarılan 120 hissenin kıy-
meti üç bin yüz yirmi altı lira
dır. (3126) L 

Arttırmanın yapılacağı, yer, 
gün daat: lstanbul 4 cil icra da-

b"çO~ Onllmüzdeki cuma gUnn saat c.ıı ,.~ 
aylık içtimaı umumi aktedileceğinden • 

·fı . . luııur• kiramın Türk ocağını teşrı en rıca o 

iresinde 18-10-930 T. S. 14 ili İstanbul Belediyesi ilanları 
16 ya kadar. E ıoIIJll 

1 - işbu gayrı menkulnn lstanbul Belediyeıiaden: Cemiyeti Umumiyei Belediye -~ d" 
arttırma tartnamesi 4-10-930 ta· yirmi sekizinci Pazar günü uat on dörtte içtima edecegıo 
ribinden itibaren 929-117 No. ile muhterem azanın teırifleri rica olunur. 

Sıhhat ve içtiına] muavenet vcka
letı Sağır, Dilsiz ve körler ın11essesesı 
m üd ti rl iiğii nden: 

Anadan doğma, yahut küçük ya~ta her hangi bir Arıza yüzünden 
kar kalmış çocukların talim ve terbiyesi için küşat edilen lzmir 
sağır. dilsiz ve körler mlleueseıi kör talebe lcaydü kabul muamele
sine başlanmıştır. 

lstaabul 4cü icra dairesinin muay- f1' 
yennumarasındaberkesingörebil-ı t b } ·f ··du··rıu··ğündCJ'' 

mesi için açıktır. ilanda yazılı o- s an u m aarı mu " 
!a~lardan f~zla malumat almak Afyon Karahiaar villyeti ilk mekteplerine mukteı.i defatiri~9" 

Kabul şartları yaşlan 8 - 12 olmak ve körlilkten baıka sari has
tahklardan salim bulunmak ve ileri derecede aptal olmamaktır. 

Adres: lzmir Karşıyaka Satır, dilsiz ve körler müesseıeai u.\ldü
riyeti. 

ispirto ve ıspirtolu içkiler inhisarı 
uınuın miidürliiğiinden: 

1,500,000 adet boş şişe 
Kapalı zarf uıulilc 8 T qrinisani - 930 tarihinde bilmllnakasa 

alınacaktır. Taliplerin şartnameyi almak il.zere ticaret şubesine mü
racaatları. 

Tütün inhisar idaresi umumi 
müdirliğinden: 

1000 kilo marangoz tutkalı fil marka 
2 No 250 kilo damga kurıunu No 1 
3 No 1000 ,, ,, ,, No 2 
4 No 1250 ,, beyaz sabun 

Yukarıda gösterilen dört nevi eıya paıarhk suretile alınacaktır. 
Sabunu evsaf ve şeraitini diğerlerinin de numunenelerini görmek 

üzere taliplerin hergün ve pazarlığı için yüzde yedi buçuk teminatı 
muvakkate akçelerile 1 - Tetrin evci - 930 çarıamba gUnü Galata
da mübayaat komisyonunda bulunmalan. 

Muğla vilayeti nafıa baş 
hendisliğinden: 

•• mu-

Aydın-Muğla yolunun 71+490 - 79+870 inci kilometrolan Rra
sında 16 432 metre tul üzerinde yaptırılacak olan 45 302 lira be
deli ketifli tamiratı esasiye 7110/930 tarihine müsadif salı günü 
ıaat on dörtte encümeni vilayette ihalei katiyesi icra kılınmak 
Uzere kapalı zarf usulile münakasaya çıkanlmıştır. Bedeli keıfin 
35,000 lirası 930 senesinde tediye olunmak ve bakiye kalan 10302 
lirası 931 senesi blıtçesinin tasdikini runteakıp tesviye edilmek ve 
ameliyatı heyeti umumiyesi 930 senesi senei maliyesi gayeıine ka
dar hitam ve ikmal edilmek tartile talip olanların vilayet merkez
lerinde bulunan Nafıa şeraiti umumiyesi ve fenniyeıini de tanımak 
ve hareket eylemek kaydile teklifnamelerini kanunen muayyen olan 
~eminatlarile birlikte Muğla vilayetine göndermeleri ve başkaca 

malümat almak istiynnlerin Muila Nafıa dairesine müracaat eyle· j 
meleri ilin olunur. 

ısbyenlerı ıtbu şartnameye ve d .1 .d d t ıartname mucibince 2~9 _.. . ce avı ı are e mevcu numune ve . jp· 
929-117 dosya numaraın ıle me- 'h' il d'f .. n saat 15 te mahallince ihalet' / 
muriyetim~ze müracaat etmelidir. tarı ıne m sa 1 pazar gun " eyi 

2 A tt · · k · · edilmek üzere münakasaya konmuştur. Numune ve ıartnam 
- r ırmaya ııtıra ıçın • ·ı 1 ~- / 

yukarda yazılı kıymetin yüzde mek isteyenlerin _idareye müracaattan ı An o unur~J• 
yedi teminat gösterilecektir. * 

3 - Hakları tapusicililesabit r Defterdarlık ilanları 
~lmıyal?kipdote1kli ala~klıt.flakrlah dki- 1 3 ~•: 
ger a a a ar arın ve ır ı a a - . f I · k d l ğ9Y 
k h. ı · · b h ki ve Satılık karO'ır un a l>rı ası epo 1ane ve ma .~ 

ı sa ıp erının u a annı ~ . . . . l{iredJ'' 
busuıile faiz ve masrafa dair Şark değirmenleri Türk Anonım ıırketıne aıt Hasköyde 6~, 
olan iddialarını işbu illn tari- mahallesinde Huk6y caddesinde 160, 167, 168, 169' 169-1 ' 1 9.9~ hinden itibaren yirmi gtın içinde 169-3 169-2 No. kirgir un fabrikaaı depo hane ve mağaza 14- ft 
evrakı müıbitelerile birlikte me- tarihinden itibaren 21 gün müddetle mll.ıayedeye konulmuıtur. 
muriyetimize bildirilmeleri icabe- Jip olanlann lıtanbul vilayet idare heyetine milracaatlan. (1) 
~er aks.i halde bakarı tapu sici- Satılık arsa tr 
lale sabıt olmıyanlar satış bede- B kır. n. d R "t h ilesinde 10 No arsa 1.49.930 '° 
linin paylaımasında hariç kalır- oyacı uyun e qı pap ma a · 1,... 
l rihinden itibaren 21 glln mUddetle müzayedeye konulmuftur. 
ar 4 - Gösterilen günde art- olanlann latan bul villyeti idare heyetine müracaatları. (T) 
tırmıya İf~ir~k edenler a~tbrma Satılık hane l'I°' 
ıartnamesını okumuş ve luzumlu H d da Rasimp .. a mahallesinin Çctme sokağında 36 _,11 

l • t 1 b 1 t m • ay arpaıa ..... · d.,-
ma uma ı ~ mıdt un .•~bı amla eo hane 14-9-930 tarihinden itibaren 21 gün müddetle mUı;aye oı' 
kabul etmıı a ve ılı ar o unur- T 1. 1 1 1 t b l -:11 eti idare heyetine Ol 
l U t

.. d b k 1 konulmuştur. a ıp o an arın s an u -.u y ar. s un e ıra ı an gayrı 

menkulün bedeli zamanında ve- caatlan. (T) 

rilmezse ~ayrı menkul ikinci bir BandzrmaM al müdürlü(}ünden: ~ 
arttırma ıle satılır ve bedel far- Bir metre 80 santim tul beden merkez muhiti 24 santim tı~ 
kı. ve mah~n kalınan yüzde beı ta tırna -a 1 etre 28 santim baskUlle tarblarak 311 kilo • 1A 
faız ve dıger zararlar aynca n g m . . k k b' kTt talfO"" 
hükme hacet kalmaksızın memu- ıinde bllyiik memesinde ıanva fııka ıçin llçll ır ı ı ~ -~ 
· · · h · ı k ld h b'ı b"ır metre 87 santim tul olan 80 lir• .... rıyelımızce alıcıdan ta sil o unur. geçen o a maa ar • . ·tib.,. ... 
Beı numaralı fıkradaki ıart ta- bammen kıymetli vapor çapası 10 Eyl61 930 tanbınden 1 ddetl• 
hakkuk etmek kaydile üç defa 30 Eyl61 930 Sab günU ihale edilmek Uue yirmi giln oıll 
bağrıldıktan sonra gayrı menkul müzavedeye konulmuştur. ,,.,/ 
ençok arttıramn üstünde bıra-
k1lır. Şart tahakkuk etmezse A k •• • d • •" 
arttırma geri bırakılıp alıcı n ara encurnenı aımıı 
taahhütlerinden kurtulur ve te-

minat ta kalkar. vı· la" yetteJl· 
5 - Arttırmanın birinci veya 

ki -~ r~ 
ikinci olmasına ve gayrı men u e .Ankara ıan'at mektebinin mutbak, yemekhane ve duı ye 
taalluk eden kanuni hakka ve f k ı t L.t" İDfaata kapalı z~r usuli.yle ID;ilnakasaya o~u muş ur. eli .,.. 
aatıfın tarıma göre diğr şartlar. 1 _ Taliplenn bedelı kqfi olan 29953 lıranın yilzde ye ·tte"° 
Müterakim vergi, tanzifiye vakıf çuğu olan 2247 lirayı nakteo muhasebei hususiye veznesine b• ~" 
icaresi müşteriye aittir. Birinci di alacaiı makbuz senedini veya muteber bir banka temio~t :, ti 
arttırma 2000 liraya talip çık- tubu çekidir. Ve teklif varakasını ve inşaatı yapacak a:udl dil' 
mıştır. Arttırma 2 ncidir. En zi- mühendisin ehliyeti fenniyesini havi varaka vilayet baş oıü.~~o 
yade arttıranın üzerinde bıralu- liğinden muaaddak olarak tevdi olunacak zarfa lef edilmelı 1;5 t• 
lacaktır. 2 - Zarflar 9 Teşrini evvel 930 perşembe gUnO saat 

Y azalan havasız dükkan hissesi açılacak haddi layık görUldüğil takdirde ihale edilecektir.. .,ıO' 
yukarıda gösterilen 18-10-830 3 _ Şeraiti anlamak isteyenler san'at m~kte!rl mOdirliğ1n;5 tı' 
tarihinde lstanbul 4 cü icra me- nakasaya talip olanlar zarflannı encUmenı vıl4yete aaat 
murlutu odasında itbu ilin ve evvel vermeleri ilan olunur. ~ 
gösterilen arttırma tarlnamesi ~ 
daireaiode satılacağı ilin olunur. Mes'ul müdür: .Rd'ik 


